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Ata da 129ª Sessão, Não Deliberativa  
14 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Mão Santa e Acir Gurgacz

(Inicia-se a Sessão às 14 horas, e encer-
ra-se às 19 horas e 8 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, capital da República do Brasil. Estamos no 
Senado da República. Quarta-feira, 14 de julho de 
2010, 14 horas. Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordi-
nária da 53ª Legislatura. Represento a Mesa Diretora 
do Senado, que tem como Presidente o Senador José 
Sarney, Senador pelo Estado do Amapá. Vivemos a 
129ª sessão não deliberativa. Todas as deliberações 
legislativas estão sobrestadas.

Há número regimental.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Pela 

ordem, Senador Antonio Carlos Júnior, da Bahia.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 

Sem revisão do orador.) – Eu pediria a V. Exª que in-
formasse a situação da prorrogação da CPI do MST. 
E, caso todo o Regimento tenha sido cumprido, eu 
gostaria de pedir também a leitura imediata do do-
cumento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Nós pedimos aqui a informação à nossa Secretária-
Geral Executiva, Drª Claudia Lyra, e ela disse que 
há número suficiente de Senadores, de Deputados 
Federais, e que foi feita a conferência da validade 
das assinaturas. Então, nós pedimos agora para lê-
la e deferi-la.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/BR – BA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sim.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/BR – BA) – Peço 
a V. Exª para me inscrever pela Liderança do Partido 
da República. O ofício já está sobre a mesa neste 
momento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª está devidamente documentado e representa com 

grandeza esse Partido histórico da República do nosso 
Brasil. É o Partido mais antigo.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Marco Maciel.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria de pedir, se possível for, nos termos 
regimentais, que eu possa utilizar a tribuna para uma 
comunicação inadiável e urgente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está feita a inscrição pela nossa Secretária.

Há oradores inscritos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy, do PT de São 
Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Relativamente 
à leitura do requerimento, eu sei, pois inclusive dia-
loguei com a Drª Claudia, Secretária da Mesa, que 
eu mesmo, em certa ocasião, solicitei a leitura de 
requerimento de CPI, o que foi, então, comunicado 
à Câmara dos Deputados. Mas, pelo conhecimento 
que tenho, na verdade, a validade dessa leitura só 
se deu a partir da anuência da sessão do Congres-
so Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não. Não tem isso no Regimento não. É só uma 
prorrogação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim, exatamente para a prorrogação, pois o art. 21 do 
Regimento Comum do Congresso Nacional estabelece 
que as Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito 
somente poderão ser criadas em sessão conjunta. A 
Presidência do Congresso também estabeleceu as 
normas...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Criadas! A prorrogação é... Cadê o documento?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sim. De maneira que...
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Diga, Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...não me objeto que seja feita a leitura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Prorrogada! E vamos deferir.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A 
prorrogação, entretanto...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não. Deus quis, Deus permitiu, e eu estou na 
Presidência. Eu não vou apequenar este Poder. Eu 
entendo que nós temos que engrandecê-lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Eu vou respeitar a condição de V. Exª como Presi-
dente, mas...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É 
um dos poucos instrumentos hoje em que nós podemos 
ser equipotentes. Está aí o Judiciário frequentemente 
se imiscuindo aqui pelo nosso Regimento. Então, nós 
não poderíamos... Nem por hipótese, eu abrirei mão 
dessa condição.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª não permitiu que eu concluísse.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Permito. V. Exª terá o tempo que quiser, a opinião que 
quiser, mas não vai mudar a nossa opinião nem nos-
sa convicção da grandeza e independência do Poder 
Legislativo. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Posso agora fazer a minha questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pode.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Prezado Senador Mão Santa, o art. 21 do Regimento 
Interno estabelece que as Comissões Parlamentares 
Mistas de Inquérito somente poderão ser criadas em 
sessão conjunta. Obviamente, se subentende que a 
própria prorrogação de Comissão Mista deve ser apro-
vada por sessão conjunta. Não há impedimento. E eu 
próprio já requeri, certa vez, que fosse lido aqui. A Drª 
Claudia me explicou. O requerimento, depois, foi co-
municado à sessão da Câmara, mas foi necessária a 
anuência, depois, da sessão conjunta do Congresso 
Nacional, para que houvesse, de fato, a prorrogação. 
O que eu, portanto, aqui coloco... Não vou colocar im-
pedimento à leitura solicitada pelo...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não. É a leitura e o deferimento. V. Exª poderá recorrer 
e nós encaminharemos à Comissão de Constituição e 
Justiça. Está na Presidência o Senador Demóstenes 

Torres, que vai esclarecer qualquer falha do nosso 
comportamento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bom. É o meu entendimento, tal como aconteceu 
naquela ocasião, de que, para o deferimento da prorro-
gação, deve haver a sessão conjunta. Então, eu solicito 
que esta providência que V. Exª, como Presidente desta 
sessão, está deferindo seja objeto, ainda, da aprecia-
ção da Comissão de Constituição e Justiça

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não. Eu vou deferir. Se alguém quiser fazer um 
recurso, inibindo uma CPI do Congresso, que o faça. 
Eu assumo dar continuidade à CPI, já que os membros 
têm nome suficiente e não chegaram a uma conclusão 
definitiva. Então, eu estaria abordando um esclareci-
mento e, consequentemente, desmoralizando uma 
das instituições que dão força ao Poder Legislativo, 
que é a CPI.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Eu quero informar a V. Exª que, na última sessão da 
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, foi lido o pa-
recer conclusivo da parte do Deputado Jilmar Tatto, foi 
pedido vista pelo Deputado Onyx Lorenzoni. Então, vai 
ser apreciado daqui a instantes, porque está previsto. 
Eu estou, inclusive, dirigindo-me à Comissão Mista de 
Inquérito, da qual sou membro, mas quero informar a 
V. Exª que o relatório está apresentado. Portanto, eu 
solicito a V. Exª que encaminhe à apreciação da Comis-
são de Constituição e Justiça, conforme V. Exª mesmo 
sugeriu a mim que...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não. Eu estou dizendo que V. Exª tem o direito de 
fazer o requerimento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Está bom. Então, eu aqui faço o recurso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu não. Eu aqui estou representando...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª sugeriu. Eu acato a sugestão de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
E quero informar a V. Exª que o Senado precisaria de 
27 assinaturas e tem 37; a Câmara precisaria de 170 
e tem 176.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito bem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
171...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Portanto, acatando a sugestão de V. Exª, eu apresento 
o recurso.

O SR.PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
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REQUERIMENTO Nº 6, DE 2010 – CN 
(Do Sr. Onyx Lorenzoni e outros. Solicita que esta 
“CPMI destinada a apurar as causas, condições e 

responsabilidades relacionadas a desvios e irregula-
ridades verificados em convênios e contratos firma-
dos entre a União e organizações ou entidades de 
reforma e desenvolvimento agrários; investigar o fi-
nanciamento clandestino e evasão de recursos para 
invasão de terras; bem como analisar e diagnosticar 
a estrutura fundiária agrária brasileira, em especial a 

promoção e execução da reforma agrária”  
prorrogue seus trabalhos por 180 dias.)

Sr. Presidente, requeremos a V. Exª, com 
base no art. 152 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, a prorrogação do prazo de du-
ração da “CPMI destinada a apurar as causas, 
condições e responsabilidades relacionadas a 
desvios e irregularidades verificados em con-
vênios e contratos firmados entre a União e 
organizações ou entidades de reforma e de-
senvolvimento agrários; investigar o financia-
mento clandestino e evasão de recursos para 
invasão de terras; bem como analisar e diag-
nosticar a estrutura fundiária agrária brasileira, 
em especial a promoção e execução da refor-
ma agrária”, por 180 dias, a fim de permitir a 
continuidade e a conclusão das investigações 
que ainda estão em curso.

Justificação

Não são recentes as suspeitas acerca da atua-
ção – mais especificamente das relações financeiras 
– do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
(MST) e algumas organizações não-governamentais 
(ONGs) que atuam no meio rural. 

Há graves denúncias relativas a convênios 
celebrados entre a União e algumas dessas ONGs. 
Entre elas, a de que os recursos dessas avenças 
estariam financiando as operações – não raro de 
puro vandalismo – do MST, por meio de repasses, 
inclusive, às secretarias regionais daquele movi-
mento. 

Este Congresso Nacional, quando do funciona-
mento da chamada CPMI da Terra, já teve a oportuni-
dade de constatar indícios de desvio de finalidade na 
utilização dos recursos dos mencionados convênios. 
Naquela oportunidade, no entanto, não foi possível 
– diante do fato determinado daquele inquérito parla-
mentar – o aprofundamento de tais suspeitas de mal-
versação do erário.

Por solicitação da CPMI da Terra, auditorias fo-
ram realizadas em relação aos recursos conveniados 
entre a União e algumas das entidades ligadas ao mo-
vimento agrário. Em que pesem as conclusões e as 
recomendações constantes das auditorias realizadas 
pelo Tribunal de Contas da União – que determinou 
que se convertessem em tomadas de contas espe-
ciais mais de duas dezenas de convênios firmados, 
onde se constataram graves indícios de fraudes e ir-
regularidades – o que se verifica é que os repasses 
do Governo Federal para tais entes não só continua-
ram, mas têm ocorrido em montantes cada vez mais 
significativos, em total desrespeito ao prescrito por 
aquela Corte de Contas, no Acórdão TCU nº 2.261, 
de 2005, que, entre outras coisas, determinou aos ór-
gãos federais sob investigação que se abstivessem de 
celebrar convênios ou outros ajustes com entidades 
que não dispusessem de condições para consecução 
de seus projetos.

Com o objetivo de burlar a determinação de não 
se firmarem novos convênios com as entidades a mui-
to investigadas, a maioria das ONGs anteriormente 
auditadas pelo TCU tornaram-se inativas e, por con-
sequência, outras foram abertas com novas suspeitas 
de malversação.

Ainda que assim não fosse, a revista Veja divul-
gou dados estarrecedores sobre as organizações aqui 
mencionadas. A edição daquele semanário, publicada 
em 2 de setembro de 2009, trouxe uma matéria sob 
o título “Abrimos o cofre do MST”, apresentando os 
seguintes dados:

A análise dos dados financeiros da Associação 
Nacional de Cooperação Agrícola (Anca), da Confede-
ração das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil 
(CONCRAB), do Centro de Formação e Pesquisas Con-
testado (CEPATEC), e do Instituto Técnico de Estudos 
Agrários e Cooperativismo (ITAC) revela que o MST 
montou, controla e tem a seu dispor uma gigantesca 
e intrincada rede de abastecimento e distribuição de 
recursos, públicos e privados, que transitam por de-
zenas de ONGs espalhadas pelo Brasil:

As quatro entidades-cofre receberam 20 milhões 
de reais em doações do exterior entre 2003 e 2007. A 
contabilização desses recursos não foi devidamente 
informada à Receita Federal.

As quatro entidades-cofre repassaram uma par-
te considerável do dinheiro a empresas de transporte, 
gráficas e editoras vinculadas a partidos políticos e ao 
MST. Há coincidências entre as datas de transferên-
cia do dinheiro ao Brasil e as campanhas eleitorais de 
2004 e 2006.
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As quatro entidades-cofre receberam 43 milhões 
de reais em convênios com o Governo Federal de 2003 
a 2007. Existe uma grande concentração de gastos às 
vésperas de manifestações estridentes do MST.

As quatro entidades-cofre promovem uma recor-
rente interação financeira com associações e coope-
rativas de trabalhadores cujos dirigentes são ligados 
ao MST.

As quatro entidades-cofre registram movimen-
tações bancárias estranhas, com vultosos saques na 
boca do caixa, indício de tentativa de ocultar desvios 
de dinheiro.

Entre 2003 e 2008, segundo levantamentos ofi-
ciais, cerca de trinta entidades de trabalhadores rurais 
receberam do governo federal o equivalente a 145 mi-
lhões de reais. O dinheiro é repassado em forma de 
convênios, normalmente para cursos de treinamento. 
O Tribunal de Contas da União já identificou irregula-
ridades em vários desses cursos. São desvios como 
cadastros de pessoas que não participaram de aula 
alguma e despesas que não existiram justificadas com 
notas frias. A ANCA, por exemplo, teve os bens blo-
queados pela Justiça após a constatação de que uma 
parte dos recursos de um convênio milionário assinado 
com o Ministério da Educação, para alfabetizar jovens, 
foi parar nos cofres do MST. Teoricamente, a ANCA, a 
CONCRAB, o CEPATEC e o ITAC são organizações 
independentes, sem nenhum vínculo oficial entre si 
ou com o MST. 

Mas só teoricamente. A quebra dos sigilos ban-
cário, fiscal e telefônico das entidades-cofre mostra 
que elas fazem parte de um mesmo corpo, são uma 
coisa só, bem organizada e estruturada para dificultar 
o rastreamento do dinheiro que recebem e administram 
sem controle legal algum.(...)

Há muito que desvendar a respeito do verdadeiro 
uso pelo MST do dinheiro público e das verbas prove-
nientes do exterior. A Anca, por exemplo, é investiga-
da desde 2005 por suas ligações com o movimento. A 
quebra do sigilo mostra que funcionários da entidade 
realizaram saques milionários em dinheiro em datas que 
coincidem com manifestações promovidas pelo MST 

e também com períodos eleitorais. Outra coincidência: 
tabulando os gastos das entidades, resta evidente que 
parte expressiva dos recursos é destinada a pessoas 
físicas ou jurídicas vinculadas ao MST. Há também 
transferências bancárias suspeitíssimas.

Em agosto de 2007, R$153 mil do Cepatec fo-
ram parar na conta de Márcia Carvalho Sales, uma 
vendedora de cosméticos residente na periferia de 
Brasília. ‘Não sei do que se trata, não sei o que é Ce-
patec e não movimento a conta no banco há mais de 
três anos’ – diz a comerciária. O Cepatec também não 
quis se pronunciar.” 

A par de todos esses escândalos que estão dilapi-
dando a Nação, a presente CPMI foi criada e instalada 
sob fortes protestos daqueles que não queriam ver a 
caixa-preta do MST aberta e investigada. 

Ocorre que, dentre os diversos requerimentos 
apresentados pelos nobres Pares desta Comissão, 
muitos ainda não foram deliberados. Outrossim, muitos 
dos documentos importantes que chegaram à CPMI 
ainda não foram examinados de forma minuciosa por 
parte desta Comissão. 

Assim, temos que o prazo de encerramento da 
CPMI do MST, previsto para o dia 17 de julho de 2010, 
afigura-se insuficiente para que o Congresso Nacional 
apresente ao povo brasileiro as conclusões acerca dos 
inúmeros fatos de corrupção que vêm sendo apurados 
por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. A prorro-
gação do prazo por 180 dias, portanto até o dia 13 de 
janeiro de 2011, parece-me, a priori, mais adequada 
a permitir as conclusões do trabalho em curso.

Diante do exposto, acreditamos que o aditamen-
to do prazo é medida mais que necessária para uma 
verificação minudente de todo o escopo abordado por 
esta Comissão, de forma a concluir de uma vez por 
todas se o MST tem, ou não, utilizado as atividades 
agrícolas como subterfúgio para o cometimento de 
graves ilícitos.

Sala da Comissão, julho de 2010. Deputado Onyx 
Lorenzoni. 

É o seguinte o requerimento, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Quero crer, um quadro vale por dez mil palavras. Olha 
este Congresso se exaltou, cresceu e cumpriu uma 
missão com essa CPI da Pedofilia, do Magno Malta, 
que está aí. Que nódoa, que mácula, que vergonha, 
não no Brasil mas no mundo todo! Já li aqui vários 
continuar dela, várias vezes o Plenário aprovou a pror-
rogação da CPI da Pedofilia, que tem escrito uma das 
páginas mais belas não só da sociedade brasileira, 
mas do mundo.

É a mesma coisa. Eu nada vejo de mal, só de 
bem, esse instrumento ser bem usado para esclare-
cer a verdade.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
requerimento contém o número de subscritores sufi-
cientes, aliás mais do que manda a lei: 176 Srs. De-
putados e 37 Srs. Senadores assinaram.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Então, estamos aqui representando. Nós somos o 
Presidente que representa o Congresso.

V. Exª pode usar da palavra, mas, antes, vou 
terminar aqui:

O requerimento será publicado no Diário do Se-
nado Federal do dia 15 do corrente.

Será feita a comunicação à Câmara dos Depu-
tados.

Com a palavra, pela ordem, para uma questão de 
ordem ou para uma comunicação inadiável?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois não.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) – O 
art. 405 do nosso Regimento Interno, do Senado Fe-
deral, diz que a questão de ordem será decidida pelo 
Presidente com recurso para o Plenário, de ofício ou 
mediante requerimento, que só será aceito se formu-
lado ou apoiado pelo Líder.

E eu aqui falo como Líder do Partido dos Traba-
lhadores, sou o Vice-Líder em exercício da Liderança, 
e tendo em conta o que diz o art. 21, que eu já li, se-
gundo o qual as Comissões Parlamentares Mistas de 
Inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo 
automática sua instituição...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Criadas. Nós estamos prorrogando-a, como fizemos 
em relação à CPI da Pedofilia.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Se requerida por um terço... Sim, mas é o mesmo 
sentido...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não, não, não. Criar é uma coisa, prorrogar é outra. 
Pode consultar o dicionário, isso é problema de vo-
cabulário.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
...e justamente por causa disso, Sr. Presidente, e com 
base, então, no art. 405 do Regimento Interno, desejo 
interpor recurso da decisão de V. Exª, com todo res-
peito e carinho pelo Presidente Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Direito que assiste a V. Exª. Encaminharei à Comissão 
de Constituição e Justiça.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
E porque V. Exª não acatou a questão de ordem por 
mim solicitada, sendo assim, solicito que seja levada 
ao Plenário, após ouvida a Comissão de Constituição 
e Justiça, pois é preciso verificar se a CCJ considera 
que está prejudicada ou não a leitura do pedido de 
prorrogação da CPMI relativa ao MST.

Uma vez que a CPMI é mista e que tenha aqui 
sido solicitada a leitura, informo a V. Exª que eu mes-
mo já fiz esse procedimento, mas depois foi levada à 
leitura da Câmara e só convalidada mediante leitura 
perante o Congresso Nacional. 

E, por essa razão, é que eu apresento recurso à 
Comissão de Constituição e Justiça e só então, ouvida 
a CCJ, deverá ser votado...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª me permite esse debate qualificado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
aqui, em Plenário, o recurso que apresento.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– Com o número de assinaturas, é o Congresso Na-
cional.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E 
gostaria de informar a V. Exª sobre...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
São 176 Deputados Federais...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ... 
todos os temas que V. Exª há pouco leu, todos esses 
temas foram objetos de trabalhos, de convocações, de 
oitivas, de audiências na Comissão Parlamentar de In-
quérito Mista. Os temas que V. Exª leu foram devidamen-
te esclarecidos. O Deputado Jilmar Tatto apresentou o 
seu parecer, o seu relatório de conclusão; o Deputado 
Onyx Lorenzoni apresentou também o seu relatório, um 
parecer de outra forma, mas ambos conclusivos sobre 
todos esses temas que V. Exª há pouco leu. 

Então, o trabalho foi realizado, de maneira que 
apresento o recurso. Ouvida a CPI, deve haver uma 
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decisão do Plenário e, obviamente, o Plenário preci-
sará estar com quórum para que tenhamos a decisão 
definitiva. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Eduardo Suplicy, deixe-me responder...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Esta é a questão de ordem que apresento para que 
seja encaminhada também à Comissão de Constitui-
ção e Justiça, para ser ouvida relativamente à decisão 
que acaba de tomar.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Primeiro, eu defendo o meu entendimento.

Segundo, nós estamos aqui atendendo à questão 
de ordem, o direito que V. Exª tem de fazê-la. V. Exª 
representa o Partido dos Trabalhadores, e nunca o PT 
teve um Líder tão grandioso como V. Exª.

Mas, acatei o pedido de ordem de V. Exª, eu o 
estou ouvindo, mas eu não poderia deixar de acatar 
um documento trazido – que representa o Congresso 
Nacional – por 176 Deputados Federais e 37 Sena-
dores.

Eu sei que V. Exª é um grandioso, é um Líder do 
Partido dos Trabalhadores, mas eu não poderia deixar 
de receber e deferir um documento assinado por 176 
Deputados Federais e 37 Senadores. E o requerimento 
de V. Exª, eu mandarei à Comissão de Constituição e 
Justiça, ao Presidente Demóstenes Torres.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito bem. Então, o senhor defere minha questão de 
ordem para encaminhar à Comissão de Constituição 
e Justiça. Agradeço a atenção de V. Exª, porque mos-
tra que está cumprindo o Regimento e a solicitação 
deste Líder.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sim. E reconheço que nunca o Partido dos Trabalha-
dores foi representado com tanta grandeza como por 
V. Exª.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 
– Agradeço a providência de V. Exª em acatar o re-
curso.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Há oradores inscritos.

O primeiro orador inscrito é o Senador Rober-
to Cavalcanti, que representa a Paraíba e o Partido 
PRB, cujo Presidente é o grande Líder Nacional, José 
Alencar.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço, Sr. Presidente. Assisti, pacientemente, a 
esse debate. Na verdade, quando se inscreve para fa-
lar em primeiro lugar, pensa que vai falar às 14 horas. 
São 14h31, e eu nem tive a oportunidade de falar. Mas 

tenho profunda admiração pelo debate democrático a 
que assisti e com o qual aprendi muito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a 
esta tribuna, de forma recorrente – é quase uma ob-
sessão –, no sentido de explanar, falar sobre o custo 
obsceno dos cartões de crédito no Brasil. Sr. Presi-
dente, eu poderia passar a ser repetitivo. Mas, na ver-
dade, este é um tema que exige de nós, Parlamenta-
res, uma posição. O consumidor brasileiro não pode 
estar exposto ao descalabro praticado pelos cartões 
de crédito no Brasil da forma como acontece no pre-
sente momento.

Na última vez que subi a esta tribuna – foi mui-
to recentemente, há cerca de menos de um mês –, a 
notícia, inicialmente, parecia auspiciosa: o compar-
tilhamento das máquinas em que se passa o cartão 
de crédito. Para que os senhores entendam, aquelas 
máquinas são alugadas das operadoras de cartões de 
crédito pelos comerciantes. Da forma que existia, cada 
cartão em uma máquina, cada comerciante tinha que 
pagar um “x” em reais para operar mensalmente cada 
uma dessas máquinas. Passou-se a permitir, hoje, que 
essa operação seja compartilhada: cada operadora po-
derá utilizar a máquina da outra. Isso vai, na verdade, 
permitir uma pequena redução no custo da operação 
das empresas comerciais brasileiras.

Mas, na verdade, Sr. Presidente, isso nada mais 
é do que uma cortina de fumaça que tenta esconder 
a real situação da operação dos cartões de crédito no 
Brasil. A questão de fundo são os juros estratosféri-
cos, as taxas obscenas de usura explícita que oscilam 
entre 10% e 15% ao mês.

Sr. Presidente, eu trouxe hoje uma fatura de uma 
operadora de cartão de crédito que fiz ampliar para que 
os senhores possam melhor ver, que mostram que os 
encargos deste período são de 12,99% ao mês. Isso 
por si só seria um descalabro, seria usura. Porém, aqui 
está destacado – mas as letrinhas estão nas faturas de 
forma minúscula para que o consumidor não perceba 
–, há um alerta: encargos máximos para o próximo 
período, 15,99% ao mês.

Sr. Presidente, convenhamos, é inadmissível que 
o consumidor, principalmente o de baixa renda, que se 
utiliza do instrumento do cartão de crédito para tentar 
adiar por alguns dias aqueles pagamentos que faz no 
comércio, tenha que pagar, se porventura parcelar seu 
débito, 15,99% ao mês numa economia dita estável, 
como é a brasileira, com inflação próxima de zero. O 
consumidor tem que pagar 16%, sendo mais preciso: 
15,99% ao mês de encargos.

Na verdade, isso está permitindo um lucro líqui-
do a essas operadoras, que tiveram em apenas seis 
meses, no Brasil, de R$23,6 bilhões. Foram R$23,6 bi-
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lhões tirados do consumidor brasileiro, principalmente 
dos consumidores de mais baixa renda.

Os cartões de crédito não são apenas o principal 
meio de pagamento, mas também um dos principais 
meios de tomar crédito no Brasil, como bem disse a 
Presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fer-
nanda Coelho. Eu me acosto ao que está dito pela 
Drª Maria Fernanda Coelho e enfatizo que sou um 
defensor extremado do uso do cartão de crédito po-
rém, não da forma como no Brasil está sendo utilizado 
pelas operadoras.

O dinheiro plástico, a segurança que ele permite, 
a agilidade na compra é fantástica porém, o dano, na 
forma como ele está sendo operado no Brasil, diferente-
mente de como é operado no exterior, é extremamente 
lesivo aos consumidores brasileiros.

Essa – o cartão de crédito – é a grande vedete 
do sistema financeiro nacional, movimentando R$13 
bilhões por ano; 1/4 do consumo total das famílias bra-
sileiras – as despesas – é pago com cartão de crédito; 
18% do total das negociações são feitos com cartão de 
crédito. Isso é fantástico! Isso demonstra uma econo-
mia moderna. Porém, o consumidor desavisado está 
utilizando-se daquele instrumento de modernidade 
para se autodestruir.

O crescimento das operações de cartões de 
crédito no Brasil tem uma média anual de 20%, o que 
demonstra a importância que o consumidor brasileiro 
dá, porém sem se aperceber da armadilha a que ele 
está sendo exposto.

Levantada uma pontinha da cortina de fumaça 
daquele que foi, na verdade, tentado a iludir o brasi-
leiro, no tocante a esse compartilhamento das máqui-
nas em que passam os cartões de crédito, a falta de 
regras para o dinheiro de plástico mostra suas garras 
poderosas.

Trago aqui, Sr. Presidente, a fatura de uma ope-
radora de cartão Hipercard, bandeira importantíssima 
no Nordeste. Essa empresa foi inicialmente criada no 
Nordeste e tem uma participação efetiva, principalmen-
te, nas camadas mais baixas da população. É voltada 
prioritariamente para as camadas mais pobres da po-
pulação num espetáculo de lamentável usura e prática 
abusiva. Ela tripudia sobre o consumidor, criando uma 
tarifa para compras acima de R$600,00.

Eu vou ler, Sr. Presidente – estou aqui com a có-
pia original da fatura, mas tenho ampliado em xerox 
o seguinte aviso:

Hipercard e você. A partir de agosto de 
2010 [atentai bem, Sr. Presidente: agosto de 
2010 – estou clonando a forma de se expres-
sar de V. Exª], as contas pagas com o cartão 
Hipercard acima de R$600,00 serão tarifadas 

em 1,99 sobre o valor. Para as contas abaixo 
dessa quantia, mantém-se a gratuidade.

Que beleza! Isso significa manter a gratuidade, 
que era a forma que ela operava historicamente. En-
tão ela, a partir de agosto de 2010, a partir do próxi-
mo mês, vai tarifar o consumidor brasileiro, nas ope-
rações que ultrapassem R$600,00, com um adicional 
de tarifa – não é sobre o parcelamento, não; é sobre 
a fatura à vista.

E a lei é muito clara, o cartão de crédito é uma 
operação a vista. Então o consumidor brasileiro, no uso 
do Hipercard, vai ter uma tarifa adicional de 1,99% a 
partir de agosto de 2010. O consumidor, agora, paga 
para ser explorado na módica tarifa de 1,99% ao mês. 
Eles até botaram 1,99% para não botar 2%, para en-
ganar o consumidor de forma mais clara.

E não é só isso, Sr. Presidente. Vejamos mais da-
dos sobre a fatura do Hipercard. Na verdade, eu vou 
apresentar a V. Exª a cópia da fatura e mostrar que, 
de forma abusiva, em letras microscópicas, com a in-
tenção de dificultar o acesso de informação, que é um 
crime, uma prática considerada criminosa pelo Código 
de Defesa do Consumidor, as faturas, na verdade, têm 
dados interessantíssimos.

Eu pediria que alguém da Mesa, por favor, entre-
gasse este envelope ao Sr. Presidente, para que ele, 
com a lupa que eu comprei – gastei mais de R$120,00 
só para que o Presidente tivesse a oportunidade de ler, 
porque não quero nem que seja eu que leia –, abra o 
envelope, tire por gentileza a fatura que está contida 
nele, dentro tem uma lupa, pois V. Exª vai ter dificul-
dade de ler, peço que use a lupa para não ter dúvida 
e leia o texto.

Na fatura, tem uma bolinha vermelha e um texto 
que está grifado. Só a frase que está grifada, para nós 
não gastarmos muito tempo. Eu queria a gentileza de 
V. Exª de ler a frase que está grifada.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
No total da fatura incidirão os encargos citados acima: 
sete do rotativo. É 540,69%.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/ PRB – 
PB) – Essa é a tarifa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Olha, ainda está em tempo de mudar a convenção da 
Paraíba e fazer V. Exª voltar como Senador. Atentai 
bem, brasileiras e brasileiros, eu quero advertir, já disse 
isso, aqueles empréstimos consignados, o Governo e 
os banqueiros, que vão todos para o inferno, fizeram 
isto: botaram as letras tão miudinhas que enganaram 
os velhinhos, porque os velhinhos têm catarata ou vis-
ta cansada ou estão cegos mesmo, e os banqueiros 
estão tomando 40% do que ganham os velhinhos. O 
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Luiz Inácio é gente boa, mas estão enganando ele, os 
aloprados. Ele está envolvido de aloprados.

Olha, Adalgisa, esconde esse seu cartão: é 
540,69%!

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/ PRB – 
PB) – Ao ano; 540% é a tarifa que é cobrada do con-
sumidor.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Ao 
ano!.É assalto! V. Exª tem que voltar nas convenções 
e votar só isso aqui. Isso aqui é...Ô Luiz Inácio, pelo 
amor de Deus! Ô Geraldo Mesquita! Ao ano! Esses 
cartões de crédito estão enganando. Eu já tinha dito 
isso aqui. 

Senador AD, que é inteligência... Aliás, ô Marco 
Maciel, eu aceitei porque o AD que me ganhou ser o 
Vice do Serra. Eu fiquei orgulhoso de perder para o 
AD. Aí o AD perdeu para um Índio velho lá do Rio, que 
ninguém conhece. Mas olha isso aqui.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
V. Exª me concede um aparte, Senador?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Concedo.

Mas olha aqui: 540,69% por ano. Eu fiz essa 
indagação. Eu vi falir banco lá na Inglaterra. Até o 
Primeiro-Ministro já caiu, porque deu dinheiro demais 
para lá e perdeu, não é verdade? O Barack Obama 
está com um negócio... Eu estava na Espanha, e o 
Santander falindo lá. Aqui, qual foi o banco que faliu, 
meu Presidente Luiz Inácio? Está aqui. E eu denun-
ciei os empréstimos para os velhos. Só não tive a sua 
inteligência de trazer a lupa. Mas os velhinhos foram 
enganados, Marco Maciel. A letrinha é tão miúda e os 
velhinhos não leem. Ou eles têm vista cansada, cata-
rata ou estão cegos. E estão tirando 40% dos ordena-
dos dos aposentados.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador Mão Santa, V. Exª me concede um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pois não, Geraldo Mesquita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Muito obrigado. Era para pedir ao Senador Roberto, 
a quem eu também peço. Senador Roberto, primeiro 
eu parabenizo V. Exª pelo assunto tratado. É um es-
cárnio com a população brasileira. É uma vergonha 
o que acontece nessa seara de cartões de crédito. 
Agora, eu acho que todos nós aqui somos solidários 
a V. Exª nessa luta. Gostaríamos muito de ver adotada 
no Brasil, no Congresso Nacional, seja onde for, uma 
solução que minimizasse drasticamente os custos da 
utilização de um cartão de crédito no nosso País. A 
população agradeceria, penhorada. Agora, o que me 
chama a atenção no seu discurso, Senador, é que V. 
Exª mencionou, por exemplo, que nós estamos viven-

do uma economia de inflação quase zero. No entanto, 
incompreensivelmente, o Banco Central brasileiro e o 
Governo do Presidente Lula mantêm reiterada e siste-
maticamente taxas de juros reais que são as maiores do 
mundo, o que me permite supor, Senador Roberto, que 
as administradoras de cartão estão a cavaleiro dessa 
questão, enquanto o Governo brasileiro se comportar 
dessa forma, cobrando e estabelecendo taxas de juros 
estratosféricas – e repito, as maiores, reais, do mun-
do... Eles riem quando nós tratamos desse assunto, 
Senador Roberto, porque essa é a defesa deles. As 
administradoras têm nesse fato a sua maior defesa. O 
que fazer em face disso, eu pergunto a V. Exª?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB 
– PB) – Agradeço o aparte de V. Exª e diria, comple-
mentado o que V. Exª disse, que no mundo as gran-
des corporações financeiras operam globalmente, e 
o Brasil não representa uma parcela significativa des-
sas operações no sentido financeiro estrito. Porém, 
quando se faz a análise do lucro dessas operações 
bancárias, dessas entidades financeiras, verifica-se 
que o Brasil é o país que mais contribui com os lucros 
desses bancos. 

Então, na verdade, os bancos e as operadoras 
estão se beneficiando da não regulamentação – aí res-
pondo à pergunta de V. Exª –, o que exigirá tão somente 
o Governo Federal baixar um decreto no qual haja a 
regulamentação das operações de cartão de crédito. 
Porque no País, hoje, diferentemente das imobiliárias, 
das companhias de créditos, dos bancos, que são vincu-
lados ao Banco Central, são monitorizados pelo Banco 
Central, as operadoras de cartão de crédito no Brasil 
são entidades absolutamente estranhas, porque são, 
na verdade, parte integrante do sistema financeiro, são 
operadas originalmente pelos bancos, mas as opera-
doras em si não são vinculadas. A legislação brasilei-
ra não permite que o Banco Central atue sobre essas 
taxas. É uma posição de complacência nossa. 

Se o Governo brasileiro agir com celeridade...e 
eu venho pedindo reiteradamente aqui na tribuna do 
Senado, em reuniões com a equipe econômica do 
Governo, no sentido de que tão somente um decreto 
do Presidente da República resolveria o problema, 
um decreto que incluiria as operadoras de cartão de 
crédito no rol da entidades que estão sob o espectro, 
sob o controle do Banco Central. 

Acho que posso ter atendido ao desejo de escla-
recimento de V. Exª. 

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Eu digo a V. Exª que às vezes me surpreende. O 
Presidente Lula – vamos usar uma expressão que a 
gente usa na rua mesmo – deu uma de machão com a 
Fifa. Disse claramente, ontem e anteontem, para a Fifa 
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não se meter na questão da organização dos Jogos de 
2014. Por que ele não dá uma de machão também com 
relação a essas operadoras? Senador Roberto, se a 
nossa taxa de juros fosse bem menor e fosse na altura 
da expectativa do povo brasileiro, duvido que essas ad-
ministradoras operassem da forma como elas operam 
no nosso País. Não haveria a menor possibilidade de 
isso acontecer, não precisaria nem o Banco Central 
se meter na questão porque seria insustentável. Uma 
taxa de juros, eu não diria nem baixa, mas razoável, no 
nosso País, e as administradoras praticando as taxas 
de juros que praticam!? Duvido! Agora, seria o caso de 
o Presidente dar uma de machão e baixar logo esse 
decreto a que o senhor se refere. Por que ele não peita 
as administradoras? Ele não peita todo mundo? Então, 
baixa logo o decreto, baixa a curica desse povo, e o 
povo brasileiro vai agradecer penhoradamente.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço, nobre Senador.

Eu diria que eu estou fazendo a minha parte 
como cidadão, como Senador. Estive pessoalmente 
com o Presidente Lula há alguns meses, entreguei a 
ele a minuta desse decreto, uma minuta extremamente 
singela e simples. No momento em que estive com o 
Presidente Lula, ele chamou o Ministro Guido Mantega 
e lhe encaminhou a minuta desse decreto. As razões 
pelas quais até agora esse decreto não foi publicado 
ou não foi acatada essa minha sugestão eu não tenho 
esse retorno. Porém, quero dizer a V. Exª que estou 
cumprindo a minha missão, estou cumprindo o meu 
compromisso como cidadão e como Senador. Sou Se-
nador da Base aliada, sou uma pessoa que tem um 
profundo respeito para com o Presidente Lula. Ele tem 
consciência e é sabedor do problema, porque eu o fiz 
consciente. Tive uma reunião pessoal com o Presidente 
Lula, durante a qual esclareci a ele os problemas. Ele 
demonstrou que tinha domínio do assunto, no sentido 
da preocupação. Ele externou ao Ministro da Fazen-
da a sua preocupação com relação ao problema dos 
cartões de crédito. Porém, nada aconteceu até agora, 
razão pela qual subo mais uma vez à tribuna, não por 
fatos passados, pretéritos, mas sim por esta fatura que 
tenho em mãos, deste mês, que se refere a uma nova 
taxação ao consumidor brasileiro de 1,99%, que vai 
ocorrer a partir das faturas de agosto de 2010.

Então, já que as operadoras de cartão de crédito 
estão apercebendo-se que nada acontece contra elas, 
estão aumentando as taxas de juros. Os juros da próxi-
ma fatura serão elevados, como já me referi, de 12,99% 
para 15,99%. As taxas estão subindo e agregando ta-
xas outras, como está no texto desta fatura.

Eu gostaria de ter o testemunho...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador César Borges, como V. Exª é engenheiro, é 
bom de matemática. Eu sou médico, que conta pouco, 
porque com 42º quebra-se o termômetro; para pres-
são, o número é pouco; a glicemia é 100 e tal, mas o 
engenheiro sabe. Quer dizer, se se tira R$1 mil a ju-
ros de 541%, paga-se só de juros R$5,4 mil. Atentai! 
Isso é um assalto!

Presidente Lula, os aloprados estão aí, são os 
donos disso aqui, começando com o Hipercard.

Está aí, o Lula não deu na Fifa? Mande prender 
esse aloprado, aí pronto, Vossa Excelência pode ter 
terceiro, quarto e quinto mandato. Olha, tirando R$1 
mil o trabalhador, Marco Maciel, paga R$5,4 mil num 
ano. Como é que pode?

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Sr. Presidente, só para esclarecer V. Exª e os 
ouvintes da Rádio Senado e os telespectadores da 
TV Senado, que muitos deles são usuários dos car-
tões de crédito. Se nós cairmos no engodo do cartão 
de crédito, de pagar conforme a sugestão, que é de 
pagamento mínimo da fatura, correspondente a 10% 
do valor total, com essas taxas de juros, jamais o con-
sumidor conseguirá liquidar sua fatura. Por exemplo, 
se tiver feito uma compra de R$100,00, jamais con-
seguirá liquidar, um dia, sua fatura, porque são juros 
cumulativos, juros sobre juros. Então, uma fatura de 
apenas R$100,00, em menos de um ano, terá o saldo 
devedor de mais de R$500,00. Então ele jamais vai 
conseguir pagar integralmente a sua fatura. E as ope-
radoras de cartão de crédito induzem o consumidor a 
pagar a fatura pelo pagamento mínimo. Trazem anexas 
à fatura propagandas “parcele seu cartão de crédito 
em 10 vezes, parcele seu cartão de crédito em 6 ve-
zes”, escondendo a realidade em letras minúsculas. 
E peço o testemunho de V. Exª de que só conseguiu 
ler porque eu proporcionei a fatura original do cartão 
de crédito e uma lupa de dimensões realmente espe-
ciais. Então, um consumidor idoso, por exemplo, que 
V. Exª sempre se acosta na defesa do idoso, jamais 
terá condição de ler essa fatura no tocante aos dados 
essenciais nele contidos.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 
Roberto Cavalcanti.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB 
– PB) – Concedo um aparte ao Senador César Bor-
ges.

O Sr. César Borges (Bloco/PR – BA) – Senador 
Roberto, acho que V. Exª está coberto de razão com o 
seu protesto. Acho que alguma instituição, ou o Cade 
ou o Banco Central, deveria fiscalizar. Sempre propug-
namos por isso. Acho que esse tipo de taxa vai contra a 
economia popular e induz a um pagamento, que, como 
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disse bem V. Exª, é usurário. Não há por quê. Não há 
nenhuma razão para isso. Muitas vezes, explica-se 
esse fato porque há inadimplência. Não acredito que 
haja inadimplência alguma que justifique juros dessa 
monta. O que nos resta, se o Governo Federal não toma 
providências, Senador Roberto Cavalcanti, é orientar-
mos o consumidor para que não entre nessa arapuca. 
Isso é uma verdadeira arapuca. Se ele utilizar o cartão, 
eventualmente, porque não quer carregar dinheiro, ele 
deve usar o prazo para o pagamento – normalmente, 
se comprar numa boa data, a 30 dias do vencimento, 
ele vai ter esse prazo – e, ao vencimento, pagar inte-
gralmente aquela fatura. Ou, se for comprar um bem 
de consumo, tipo geladeira, televisão etc, deve usar o 
parcelamento dado pelo comerciante, pelo lojista, que, 
por outro lado, não dá desconto para pagamento à vis-
ta. Acho que deveria ter um preço à vista e um preço 
a prazo, porque, senão, estão-se embutindo juros na 
mercadoria. Mas, lamentavelmente, nós assistimos à 
situação em que a mercadoria está à venda assim: 
“Preço tal, à vista ou em seis vezes no cartão, sem ju-
ros”. Então, tudo bem que se pague em seis vezes no 
cartão, sem juros. Agora, é impossível, efetivamente, 
qualquer cidadão brasileiro pagar encargos de cartão 
de crédito, seja qual for a operadora, se parcelar, se 
não pagar em dia, se fizer o pagamento mínimo ou se 
aceitar qualquer tipo de parcelamento. Portanto, acho 
que faremos aqui um serviço público ao consumidor 
brasileiro se o alertarmos no sentido de que não caia 
nesse engodo de parcelar seu cartão de crédito, não 
pagar em dia seu cartão de crédito, porque, realmente, 
são inacreditáveis os valores cobrados de encargos e 
juros sobre essa dívida. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Agradeço a explanação didática, principalmen-
te para o consumidor brasileiro, do grande Senador 
César Borges.

Só para ser repetitivo, Sr. Presidente, e ficar bem 
claro na memória, o número que V. Exª leu foi 540,69% 
por ano. Não é um cálculo que fizemos aqui para es-
tar certo ou errado. O Presidente leu o texto que está 
contido na fatura. Então, não há dúvida e margem de 
interpretação se o cartão de crédito está cobrando 
mais ou menos. Ele está explícito na fatura, embora 
de forma microscópica, do cartão de crédito.

Na verdade, como o Senador César Borges falou, 
temos de dar um destaque especial, porque os car-
tões de crédito fazem um estímulo ao endividamento. 
Não é à toa que todos os jornais da semana passada 
trouxeram, em seus diversos editoriais de economia, 
que estava crescendo a inadimplência dos cartões 
nas faixas C e D da população. O que é isso, Sr. Pre-
sidente? É porque essa faixa da população, além de 

ser financeiramente mais carente, é aquela menos 
esclarecida. Ela vai ao lojista e faz, por questões até 
de ausência financeira, uma compra de R$100,00. 
Quando a fatura chega à sua casa, ela é enganada 
por uma propaganda anexa à fatura, dizendo: “Pague 
somente R$10,00.” 

E o cidadão que está passando fome muitas ve-
zes, fez sua comprinha de supermercado de R$100,00, 
tem oportunidade de pagar R$10,00 e parcelar R$90,00 
é induzido ao erro. Mas ele não sabe que está acei-
tando uma armadilha que é a de juros de mais de 
15% ao mês.

Então, este alerta tem de ser dado à população 
no sentido de que, se usarem o cartão de crédito, um 
instrumento moderníssimo, parcelem com o lojista. Se 
o lojista diz que é possível dividir a fatura em quatro 
vezes, cinco vezes, “x” vezes, esclareça: “Vou pagar 
algum encargo sobre isso?” Não. Se o senhor comprou 
R$100,00 em dez parcelas, você vai, por mês, pagar 
R$10,00. Quando a fatura chegar à sua casa, você vai 
ter de pagar aqueles R$10,00. Nunca aceite pagar os 
cartões de crédito parcelando a fatura porque, assim, 
está incorrendo num suicídio financeiro. Na verdade, 
esta nossa lembrança é em razão exatamente dessa 
inadimplência que está ocorrendo com os consumido-
res de mais baixa renda.

Para concluir, Sr. Presidente, não pense que o 
que está contido aqui está encerrado. Vou falar agora 
de um tema que está inserido também na fatura. V. 
Exª tem uma cópia da fatura. Vou citar outro crime. Se 
for feita a leitura da fatura do cartão de crédito como 
é exposta no Brasil, verifica-se que está escrita uma 
prática criminosa e bastante clara no tocante ao Có-
digo de Defesa do Consumidor. 

É o seguinte, Sr. Presidente: quando vem anexo à 
fatura o comprovante para pagamento... Na verdade, o 
boleto de pagamento, no tocante ao item vencimento... 
Eu gostaria que V. Exª olhasse aí o que é que consta 
no vencimento; que V. Exª pudesse ler o que consta 
no vencimento. Também está em letras minúsculas a 
data do vencimento. No cartão de crédito, o cidadão 
sabe em que dia vence sua fatura. Neste caso aqui a 
fatura vence no dia 10/7/2010, mas veja lá no boleto 
que está para o banco, onde o consumidor desavisa-
do pode incorrer em erro. Leia, por gentileza, o que 
está contido na data do vencimento do boleto que vai 
para o banco. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
vencimento é em 10/7/2010.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Não, embaixo, Sr. Presidente. Tem Unibanco, aí 
fala no vencimento, no canto superior direito. No can-
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to superior direito, vencimento. Embaixo, lá embaixo, 
último item da fatura.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Lá embaixo.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – O senhor podia, por gentileza, levar ao Sr. Pre-
sidente? É onde tem a setazinha número quatro. É o 
item quatro. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Contra apresentação.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB) – Contra apresentação. 

Sabe o que quer dizer isso? Significa que não 
está explicitado que a data do vencimento desta fatu-
ra é o dia 10/7/2010. O cidadão desavisado lê contra 
apresentação, olha aqui a data de vencimento e diz: 
Não, quando eu quiser, vou lá no banco e pago meu 
cartão de crédito. Ele não se apercebe que lá em cima, 
também em letras minúsculas, está escrita a data do 
vencimento.

Quando ele pega a guia que ele vai apresentar 
ao banco, está escrito “contra apresentação”. “Contra 
apresentação” é um termo que induz ao erro. Teria que 
estar escrita aí a data do vencimento e os encargos 
que seriam cobrados se for o caso. Porém, não fazem 
isso inocentemente. Fazem isso para lesar o consu-
midor brasileiro; fazem isso para enganar o consumi-
dor brasileiro.

Então, na verdade, são esses e outros crimes 
praticados contra os cidadãos brasileiros. Cláusulas le-
oninas, juros extorsivos, sonegação do direito sagrado 
e universal às informações e outros crimes.

Solicito, Srs. Senadores, que cobremos urgente 
regulamentação do setor por parte do Banco Central. 
Essa regulamentação é a única medida capaz de por 
fim ao descalabro da conjuntura atual 

Era isso, Sr. Presidente, agradeço pelo tempo que, 
por gentileza especial de V. Ex.ª, foi-me concedido na 
tarde de hoje. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o importante pronunciamento do Senador Ro-
berto Cavalcanti, denunciando a exploração dos altos 
juros dos cartões de crédito e trazendo documento do 
Hipercard, que cobra um juro de 540,69. Isso traduz 
a má-fé e os ganhos com a extorsão que vivemos em 
nosso Brasil.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB) – 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora vamos chamar um líder que está documentado 
aqui. 

O primeiro é César Borges, delegado pelo Líder 
João Ribeiro para falar em nome da liderança do Par-
tido da República.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presi-
dente, apenas para pedir a minha inscrição também, 
para falar pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Feita a inscrição pelo Secretário, Dr. João Pedro.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, hoje os jornais de todo o País 
noticiaram um estudo divulgado pelo Ipea, Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, de nº 58: Dimen-
são, evolução e projeção da pobreza, por região e 
por Estado no Brasil. Um importante estudo, Senador 
Marco Maciel.

E os jornais noticiaram:
“Desde 1995, 13 milhões saíram da miséria” – foi 

a matéria de O Globo; “Pobreza cai mais onde cres-
cimento foi menor” – foi manchete de O Estado de S. 
Paulo; e “Desigualdade social continua” – jornal A Tar-
de, do Estado da Bahia.

Sr. Presidente, as reportagens se referem à divul-
gação desse estudo. Temos que comemorar, sem som-
bra de dúvida, a queda da pobreza extrema e absoluta 
e que foi de forma generalizada em todo o País.

Entre 1995 e 2008, perpassando dois Governos, 
cerca de 13 milhões de pessoas saíram da condição 
de pobreza absoluta, possibilitando a queda de 43% 
para 29% do total de pobres na população brasileira. 
Um redução, portanto, de 34%.

Outros 13 milhões de brasileiros superaram a 
condição de pobreza extrema, o que possibilitou uma 
queda de 50% na proporção de pessoas – eu não gos-
to deste termo – que vivem em condições miseráveis: 
caiu de 21%, em 1995, para 11%, em 2008.

Os fatores que explicam essa melhoria estão as-
sociados com a estabilidade monetária que estamos 
vivendo já há muitos anos, Sr. Presidente – temos uma 
inflação baixa e controlada –; os ganhos reais do sa-
lário mínimo no mercado de trabalho e dos benefícios 
da Previdência Social; as políticas sociais do atual 
Governo, como a Bolsa Família, e a melhoria do mer-
cado de trabalho, também decorrente do aumento no 
crescimento econômico, conquistas do Governo atual 
do Presidente Lula.

O Brasil avançou e é preciso aprofundar essas 
mudanças de forma a conquistar novos e melhores 
patamares, aumentando a renda de todos os brasilei-
ros de forma equilibrada e permanente.

Entretanto, Sr. Presidente, infelizmente, a dimi-
nuição geral nas taxas de pobreza absoluta e extrema, 
entre 1995, no século passado, na década passada, e 
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2008, não ocorreu, Senador Marco Maciel, de forma 
uniforme entre as regiões geográficas e os Estados do 
País. A redução nas taxas de pobreza extrema e ab-
soluta nas Regiões Norte, Senador Geraldo Mesquita, 
e Nordeste, Senador Marco Maciel, ficou abaixo das 
quedas verificadas no Sul e Sudeste. 

Por exemplo, no Sul o índice de pobreza absoluta 
caiu 47%; enquanto, no Nordeste, essa queda foi de 
29% e, no Norte, de apenas 15%. Sr. Presidente, o que 
significa isso? Significa que, a despeito desse avanço 
para todos os Estados do País, a desigualdade regio-
nal, o fosso, a lacuna entre o Norte e o Nordeste e o 
Sul/Sudeste cresceu, se considerarmos os indicadores 
de pobreza e miséria. O Nordeste continua liderando, 
lamentavelmente... Digo isto com tristeza, Senador Mão 
Santa, V. Exª que representa o nobre Estado do Piauí: 
o Nordeste lidera, de forma negativa, as maiores taxas 
de pobreza absoluta e extrema no País.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE) – Nobre Sena-
dor...

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Tris-
temente, lamentavelmente, isso não mudou, Sena-
dor Marco Maciel. Eu vou conceder a V. Exª o aparte, 
logo.

E mais, Sr. Presidente, entre as dez maiores 
taxas de pobreza absoluta e extrema de nosso País, 
infelizmente, lamentavelmente, tristemente, os nove 
Estados da região Nordeste estão incluídos.

Ouço o aparte do nobre Senador Marco Maciel, 
do querido Estado de Pernambuco.

O Sr. Marco Maciel (PFL – PE. Com revisão do 
aparteante.) – Nobre Senador César Borges, ouço, 
como todo o Plenário do Senado, o discurso que V. 
Exª profere na tarde de hoje, em nome de seu Partido, 
chamando atenção para as assimetrias que ainda ob-
servamos no processo de desenvolvimento de nosso 
País. É lógico que avançamos em muitos setores. Não 
podemos deixar de reconhecer que o Brasil cresce a 
taxas mais altas. Mas, por outro lado, constatamos 
também e infelizmente que esse crescimento ainda é, 
como V. Exª salienta, muito desigual. Isso significa dizer 
que as regiões de menor nível de desenvolvimento re-
lativo, como é o caso do Nordeste, por exemplo, conse-
quentemente, estão com renda bem abaixo da média 
nacional, o que, naturalmente, nos leva a refletir sobre 
a necessidade de rever rumos desse processo, de tal 
maneira que possamos gerar um crescimento menos 
desigual, mais homogêneo em nosso País. Precisamos 
criar condições para termos um país com menos injus-
tiça social e possibilitar pessoas de mais baixa renda 
possam elevar seu poder aquisitivo e, dessa forma, 
participar, de forma mais direta, mais consequente, 
desse processo de crescimento do País. Enfim, o que 

queremos é um país que supere as taxas de pobreza 
absoluta com as quais ainda vivemos na Região Norte 
e, de modo especial, no Nordeste. E que possamos 
ter um processo de crescimento digno desse nome, ou 
seja, atento a tudo que o homem precisa: pão, espírito, 
justiça e liberdade. Por isso, quero dizer que o discur-
so de V. Exª é extremamente oportuno, posto que nos 
faz refletir sobre o tema com base no estudo do Ipea, 
uma instituição acatada, de tradição em pesquisas e 
análises de conjuntura apreciadas e bem recebidas 
pelos especialistas no setor da economia.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA) – Se-
nador Marco Maciel, agradeço a V. Exª.

Sr. Presidente, vou ainda colocar no meu discurso 
que o primeiro pronunciamento que fiz nesta Casa, no 
ano de 2003, com um aparte de V. Exª , foi exatamente 
sobre desigualdades regionais.

Fui Governador do meu Estado, a Bahia, como 
V. Exª foi de Pernambuco. E fizemos o máximo possí-
vel. Nos esforçamos pelo desenvolvimento da Bahia, 
que cresceu acima da média nacional. Conquistamos 
a Ford, um complexo industrial para todo o Nordeste 
brasileiro, mas, apesar desse esforço insano que fa-
zemos, se não houver uma política pública federal, da 
União, para tirar esse passivo, para criar uma justiça 
no desenvolvimento que seja equânime na relação de 
país, nós não sairemos dessa situação.

Lamentavelmente, por mais que nós façamos, o 
gap não diminui; às vezes, aumenta, Senador Marco 
Maciel. E eu não vejo...

Defendo, desde o Governo passado, do Presi-
dente Fernando Henrique, e defendo no atual Governo, 
uma política específica de desenvolvimento regional 
para as regiões mais deprimidas, para o norte e para 
o nordeste brasileiros. No norte, houve a Zona Fran-
ca de Manaus, que é uma solução, mas limitada. Há 
o Estado do Acre, há o Estado de Rondônia. A Ama-
zônia é muito grande. 

No nordeste, quando foi criado o Programa de 
Combate à Pobreza, oriundo de projeto do Senador 
Antonio Carlos, lutamos com os outros Governadores 
do nordeste, inclusive o Senador Mão Santa, junto ao 
Presidente Fernando Henrique para criar um programa. 
Foi criado o Programa Alvorada, que se iniciou com o 
nome de IDH 10. E por que IDH 10? Porque era para 
atender os dez Estados com economia que apresen-
tavam o menor índice de desenvolvimento econômico 
e humano, o IDH, para que esse projeto fosse direcio-
nado, ele foi transformado em Projeto Alvorada. Mas 
esse projetos iniciam, têm início, alguns chegam ao 
meio, mas não têm fim. Então lamentavelmente, per-
siste essa situação. 
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Então, enquanto eu for político, enquanto eu tiver 
uma tribuna, enquanto eu puder usar a minha força 
política para dizer que o nordeste brasileiro continua 
injustiçado pela União porque as políticas públicas não 
alcançam aquilo que Celso Furtado dizia, que, com o 
desenvolvimento econômico, havia uma tendência de 
concentração e que essa tendência se daria em torno 
de polos específicos, como é o caso de São Paulo, que 
tem quase 40% da economia brasileira. Enquanto nós 
não combatermos isso mediante medidas e políticas 
públicas efetivas e permanentes, não vamos superar 
essas dificuldades.

Veja bem, Senador Marco Maciel, os três Estados 
com maior taxa de pobreza absoluta e pobreza extrema 
são: Maranhão, Piauí e Ceará, todos na região nordes-
te; em 2008, este quadro se repetiu, somente com a 
substituição do Ceará por Alagoas. O estudo do Ipea 
também aponta projeções até 2016. Segundo o Ipea, 
mesmo que o Brasil continue no ritmo mais acelerado 
de redução das taxas de pobreza absoluta, do perí-
odo de 2003 a 2008, os Estados do sul praticamente 
zerariam seus índices em 2016 enquanto os Estados 
da Região Nordeste permaneceriam com uma taxa de 
pobreza média de 27%, ou seja, quase 30% da popula-
ção nordestina não conseguiriam auferir renda de meio 
salário mínimo mensal. Quer dizer, repito, mantido o 
crescimento que houve de 2003 a 2008, em 2016 os 
Estados do sul e sudeste zerariam a sua população 
que estaria nessa situação de pobreza absoluta, mas 
o nordeste permaneceria com 30%.

Com relação ao meu querido Estado da Bahia 
podemos comemorar grande avanço, pois em 1995 o 
Estado ocupava a quinta colocação no País em ter-
mos de pobreza absoluta – ou seja, 70% estavam na 
condição de pobreza absoluta; em 2008, conseguimos 
reduzir esse indicador para 44%. Com essa queda de 
37% a Bahia passou a ser o décimo Estado do Brasil 
com maior taxa de pobreza absoluta.

Isso é fruto de um trabalho continuado que co-
meçou já na década passada, que veio de 91, para o 
desenvolvimento do Estado, cujos frutos nós estamos 
colhendo agora. A pobreza extrema na Bahia foi redu-
zida de 43%, em 1995, para 24%, atingidos em 2008 
– não foi agora, mas em 2008.

Os mesmos fatores nacionais para essa melhoria 
podem ser elencados. Entretanto não posso deixar de 
destacar as políticas estaduais no período do qual nós 
falamos e em que eu tive a satisfação de governar a 
Bahia, assim como o ex-Senador Antonio Carlos Ma-
galhães e o ex-Governador Paulo Souto, que levaram 
essa melhoria para a Bahia, seja porque contribuímos 
para elevar o crescimento econômico no Estado por 
meio de investimentos e atração de indústrias que 

geraram mais emprego e renda; seja pela política de 
inclusão social. 

Gostaria de mencionar o programa Mãos à Obra, 
que foi iniciado no Governo do meu antecessor, o ex-
Governador Paulo Souto, em 1996, mas a ele dei conti-
nuidade no período em que fui Governador. Tratava-se 
de um conjunto de projetos e ações voltadas para a 
geração de emprego e renda, para a qualificação do 
trabalhador – pois é fundamental qualificar o trabalhador 
nordestino – e para a intermediação da mão-de-obra. 
O trabalhador nordestino qualificado é tão bom como 
o de qualquer outro lugar do mundo. A prova disso é a 
indústria automobilística Ford, que tem qualidade inter-
nacional e que atestam que o trabalhador baiano tem 
o mesmo nível que qualquer trabalhador em qualquer 
país desenvolvido do nosso planeta.

Com esses programas de ações estaduais, nós 
potencializamos os efeitos da queda da inflação, do 
aumento do salário mínimo e dos programas sociais, 
elementos da política nacional que são indutores da 
redução da pobreza. 

Apesar, entretanto, da redução da pobreza, a 
Bahia se manteve como o quinto Estado brasileiro com 
a maior desigualdade social.

No período entre 1995 e 2008, o Estado diminuiu 
a desigualdade de 0,60 para 0,56, de acordo com o 
Índice Gini, que varia numa escala de 0,0 a 1,0. Na 
média nacional, a redução do índice foi maior: de 0,60 
para 0,54.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores 
o que fazer para reverter esse quadro de desigualdade 
regional? Enquanto no Nordeste, a pobreza absoluta 
chega a um patamar de 49,7% – quase metade da 
população do nordeste, está na situação de pobreza 
absoluta – no Sudeste, o índice é de 19,5% e no Sul, 
de 18%. Comparando os Estados, as diferenças são 
ainda maiores.

Sr. Presidente, a minha convicção e a minha ex-
periência, seja no Legislativo (como Deputado estadual 
e agora como Senador), seja no Executivo (como Se-
cretário de Estado, como Governador do Estado) é que 
somente podemos sair da armadilha da disparidade 
regional, se adotarmos de forma prioritária uma política 
de desenvolvimento regional com metas, planejamento, 
recursos orçamentários, incentivos fiscais, enfim, com 
vontade política para reverter essa situação.

E essa desigualdade, é bom que se diga e que 
frisemos, é estrutural. Decorre da nossa formação eco-
nômica, histórica e cultural. Não se pode contornar um 
problema dessa natureza sem uma ação mais firme, 
mais decisiva, mais objetiva e mais permanente.

Por isso, apelo para os atuais presidenciáveis 
que retomem como um dos compromissos do futuro 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL66



35812 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

governo uma política de estado para desenvolvimento 
regional ou, como queira, para combater a desigual-
dades regionais.

E no meu mandato, Sr. Presidente, sempre lutei 
por essa causa. Como Senador do Nordeste, lutando 
pelo desenvolvimento de toda a região. Como Sena-
dor da Bahia, defendendo com todo vigor, com unhas 
e dentes, os interesses do desenvolvimento social e 
econômico do meu querido Estado da Bahia.

Sr. Presidente, o meu primeiro pronunciamento – 
vou repetir – o meu primeiro pronunciamento aqui no 
Senado tratou do tema da necessidade de uma política 
para o desenvolvimento regional. Isso foi em 2003, e 
a situação não mudou. Naquele pronunciamento, citei 
o economista Celso Furtado, no seu livro clássico, a 
Formação Econômica do Brasil, que foi editado no fi-
nal da década de 50. Ele alertava para o fato de que o 
processo de industrialização gerou em nosso País, as-
sim como em outras nações desenvolvidas, entre elas, 
Itália, França e mesmo os Estados Unidos, a tendência 
lamentável à concentração regional da renda.

Celso Furtado enfatizava que, uma vez iniciado 
esse processo, sua reversão espontânea era pratica-
mente impossível. E mais, a preocupação central da 
política econômica, daquele momento em diante, de-
veria ser buscar a solução do problema de como barrar 
o aumento das desigualdades regionais. E, infelizmen-
te, de lá para cá, nós não conseguimos resgatar, de 
forma permanente e sustentável, essa dívida histórica 
de todo o País com as regiões mais pobres do País, 
entre elas a região do Nordeste brasileiro.

É claro que as ações como a criação da Sudene, 
do Banco do Nordeste, da Chesf contribuíram para mi-
norar a desigualdade. A indústria cresceu e se desen-
volveu em Estados localizados fora do Centro-Sul.

Da mesma forma, assistimos a um firme pro-
cesso de modernização das práticas agropecuárias, 
permitindo ganhos de produtividade e crescimento dos 
volumes produzidos e exportados a partir dos Estados 
nordestinos.

Entretanto, Celso Furtado estava certo quando 
apontou a tendência à disparidade econômica regional 
como uma marca distinta da economia moderna, de 
forma que, mesmo com todo o esforço industrializante 
e modernizador, a situação do povo nordestino ainda 
não se compara a de seus compatriotas das outras 
regiões do Brasil.

A Região Nordeste, que conta atualmente com 
aproximadamente 30% da população brasileira, detém 
somente cerca de 10% do PIB do País e 12% do PIB 
da indústria nacional. Só esse dado seria suficiente 
para demonstrar tudo o que nós estamos dizendo: 30% 
da população brasileira representam apenas 10% da 

geração de riqueza do nosso País. E o Nordeste con-
ta com o maior índice de pobreza absoluta do País: 
49,7% da população.

Para finalizar, Sr. Presidente, também é preocu-
pante a reversão do modesto movimento de descon-
centração da produção industrial do País, que ocorreu 
nos anos 70 e 80, quando a Região Nordeste conse-
guiu elevar em cerca de 3% pontos percentuais a sua 
participação no PIB industrial do País.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, quero reafirmar que o Nordeste é econô-
mica e socialmente viável; que é possível, com pou-
co esforço organizado, colocar a Região no caminho 
auto-sustentado; e que, enfim, o nordestino é um povo 
trabalhador, competente e arrojado, capaz de dissipar, 
na prática, qualquer imagem negativa que dele se te-
nha quando se confunde falta de oportunidade com 
falta de capacidade.

Temos que, definitivamente, acabar com os so-
luços de desenvolvimento do Nordeste. Os esforços 
denodados de governos estaduais criam políticas às 
vezes tão criticadas como a política da guerra fiscal, 
mas que é a última arma que resta aos governadores 
nordestinos para atrair grandes indústrias. E, se não 
houver incentivos fiscais, se não houver incentivos fi-
nanceiros de infraestrutura de todo o Estado.... O Es-
tado deve ser dotado, cada vez mais, de infraestrutu-
ra na melhoria dos seus aeroportos, dos seus portos 
– como é o caso da Bahia, há anos e mais anos sem 
uma solução para os portos -, das nossas ferrovias, 
que estão aí estagnadas e sem serventia, ou muito 
pouca serventia para a economia da nossa Região 
do Nordeste, e também para as nossas rodovias. Tudo 
isso está imbricado, Sr. Presidente, para que seja pos-
sível amanhã o Nordeste alcançar o que ele merece 
de desenvolvimento e comparar os seus índices com 
o restante do nosso País.

Nós não podemos aceitar esse determinismo de 
que o Nordeste vai viver permanentemente como a Re-
gião mais pobre do País. Quando, entre os 27 Estados 
brasileiros, se procuram os piores índices, de dez Es-
tados, nove estão entre os Estados nordestinos.

Portanto, Sr. Presidente é mais um estudo que 
vem demonstrar essa triste realidade. Nós temos que 
exigir daqueles que vão disputar a Presidência da 
República, que lamentavelmente não são nordesti-
nos – não há nenhum nordestino –, que possam ter 
esse compromisso com o Nordeste brasileiro. Esse 
compromisso com o Nordeste é uma exigência, é uma 
obrigação para quem quer que queira governar este 
País com justiça.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Senador Francisco Dornelles cedeu ao Senador He-
ráclito Fortes, como Líder. Em seguida, está inscrito 
Marco Maciel, para uma comunicação inadiável; de-
pois, está inscrito Eduardo Suplicy.

Vamos ter como oradora a Senadora estreante, a 
encantadora Níura, que veio lá de Santa Catarina.

Então, o Heráclito Fortes. Em seguida, Marco 
Maciel, para uma comunicação inadiável.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o 
Portal da Transparência do Governo Federal, adminis-
trado pela Controladoria-Geral da União; o “Prestando 
Contas” do Governo do Estado de São Paulo, elaborado 
pela Secretaria de Fazenda; e o Portal da Transparên-
cia de Pernambuco, gerido pela Controladoria-Geral do 
Estado de Pernambuco, dividem o pódio no ranking do 
Índice de Transparência (IT). Enquanto o portal federal 
lidera com 7,56 pontos na classificação geral, o Esta-
do mais rico do País encabeça a categoria estadual, 
Senador Mão Santa, com 6,96 pontos, seguido da 
Unidade da Federação governada pelo PSB, mesmo 
Partido do autor da Lei Complementar nº 131 – o ex-
Senador João Capiberibe -, com 6,91 pontos.

De acordo com a avaliação do técnicos do Índi-
ce de Transparência, cuja metodologia envolve alguns 
temas, os três portais tiveram os melhores resultados 
na primeira edição do Índice de Transparência.

Mas, Senador Mão Santa, quero trazer a V. Exª, 
para tristeza nossa e dos piauienses, exatamente esse 
índice. É o Poder Executivo de São Paulo e de Pernam-
buco. Dos 25 Estados avaliados, imagine onde está o 
Piauí, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Eu sei que em educação foi o último.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Aqui 
também, Senador Mão Santa. Na transparência, último 
lugar; 25º do ranking, Senador Geraldo Mesquita – 25ª 
lugar no ranking do Portal do Índice de Transparência. 
Isso foi divulgado hoje pelo Contas Abertas, numa 
solenidade na OAB, Senador Marco Maciel, e mostra 
com clareza aquilo que se vem dizendo aqui ao longo 
de sete anos. É um Governo, foi um Governo – temos 
que fazer justiça, pois o que assumiu para substituí-
lo não tem 100 dias -, é um Governo sem nenhuma 
transparência, sem nenhum escrúpulo! E aqui está: é 
a CGU, é o próprio Governo avaliando. Dos 25 Estados 
do Brasil, o nosso Piauí fica em último lugar.

O Amapá consegue se sair muito bem, o que vem 
desmontar uma tese de que poderiam ser os Estados 
maiores, os Estados mais bem aparelhados. Mas não! 
Não é isso, não!

Senador, a Bahia está em 23º!

Vamos ver aqui o Paraná do nosso Senador Al-
varo Dias! Está em 5º lugar.

Roraima, Senador Mozarildo – nós somos vi-
zinhos, somos colegas nesse páreo -, está em 24º 
lugar.

Vejam, Srªs e Srs., quando acabar, dizem, Sena-
dor Mão Santa, que a gente é contra o Piauí, porque 
se vem à tribuna e se mostram esses fatos. Esse é um 
fato vergonhoso, até porque o Estado do Piauí gas-
tou fortunas em reforma administrativa. Levou aquela 
equipe do Zeca do PT – foi o primeiro grande escân-
dalo no Piauí. Levou a equipe do Zeca do PT, depois 
contratou uma equipe aqui da UnB, levou para lá, e, 
ao final, veja aqui.

Quero ser rápido. Vou conceder um aparte a V. 
Exª, mas quero que isso fique transcrito nos Anais da 
Casa.

Com o maior prazer, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Heráclito, eu hoje também tomei conhecimento 
dessa lista, que só confirma o que V. Exª, o Senador 
Mão Santa e eu temos falado sobre os Governos dos 
nossos Estados, lamentavelmente. Quer dizer, isso 
mostra que não há nem transparência. O pior é que há 
corrupção, e muita! Infelizmente, os órgãos que deviam 
fiscalizar isso, os que tentam fazê-lo são cerceados. Por 
isso, estou chamando sempre a atenção do Ministério 
Público Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e 
também do Ministério Público Federal, porque há mui-
ta verba federal nisso aí. Lamento que o meu Estado 
seja o penúltimo, e o de V. Exª, o último na questão da 
transparência – palavra que gostam tanto de dizer – ou 
seja, da clareza, para que as pessoas saibam o que 
está sendo gasto. V. Exª está fazendo uma denúncia 
baseada num fato concreto, mas o interessante é que 
ela não vai sair na Internet, na parte televisiva da TV 
Senado, e não vai haver reprise, reapresentação da ses-
são na TV Senado, como é costume, porque entende a 
Advocacia do Senado – e a Secretaria de Comunicação 
adotou essa posição – que o que V. Exª está fazendo 
aí, por exemplo, é campanha política. Denunciar uma 
coisa errada do Governo do seu Estado é campanha 
política. É lamentável que isso seja assim.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sena-
dor Mozarildo Cavalcanti, de qualquer maneira, isso é 
um absurdo, e o Brasil que nos escuta neste momen-
to tem que tomar conhecimento dos fatos e tem que 
acompanhá-los.

O ex-Governador do Piauí foi condenado em 
duas instâncias pelo Tribunal de Contas. Foi condena-
do pelo Tribunal de Contas do Estado, foi condenado 
pelo Tribunal de Contas da União, pelo mau uso de 
recursos públicos. Fez o que todo mundo condena, 
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que é o uso da conta única, Senador Marco Maciel, 
foi multado pelo Tribunal de Contas da União algumas 
vezes, foi advertido.

Ninguém sabe como as contas específicas do 
Estado são geridas, porque colocaram nessa conta 
única. O Detran do Piauí está devendo a fornecedores. 
Nesta semana, estive no shopping center de Teresina, 
onde há um posto do Detran que supostamente seria 
para tirar carteira; e os motoristas estavam lamentando 
por não conseguirem receber as carteiras, porque o 
Detran está devendo ao fornecedor do material.

O Piauí está quebrado, e esse pessoal a lançar 
novas obras e todos os dias a assinar novos convê-
nios, fazer aditivos e dar 5% do valor da obra só para 
criar mais dificuldades para Prefeitos no futuro. É uma 
brincadeira, Sr. Presidente.

Desse modo, peço a transcrição nos Anais da 
Casa dessa matéria publicada hoje pelo Contas Aber-
tas. O Senador Cristovam Buarque me informou que 
participou na OAB do lançamento desse portal. Mais 
uma vez, infelizmente, não temos o que aplaudir, mas, 
sim, lamentar que um Estado como o nosso, o Piauí, 
cujo ex-Governador muitas vezes se diz implantador 
de um modelo e de um novo sistema de governar, es-
teja inserido no rol dos últimos colocados no Portal da 
Transparência, Sr. Presidente. Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM 
SEU PRONUNCIAMENTO

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o Senador Heráclito Fortes, bravo Senador do 
Piauí e líder municipalista, que representa com gran-
deza nosso Estado.

Convidamos para usar da palavra, para uma co-
municação inadiável, o Senador Marco Maciel, que 
representa o DEM com muita grandeza.

Senador Heráclito Fortes, nós merecemos da 
República e fomos condecorados pela Justiça nesse 
negócio. Atentai bem! Em 1972, num movimento – esta 
ouvindo, Marco Maciel? –, tomávamos a Prefeitura de 
Parnaíba da ditadura. Em 1972 – antes de Ulysses –, 
fui Secretário de Saúde. Em 1972, Níura ainda não ti-
nha nascido, e nós numa carreira política.

Agora, Heráclito, querem nos botar um negócio 
de suja: o Heráclito, porque usou um slogan, “unidos 
seremos fortes”; e o Mão Santa, um juiz lá ligado ao 
PT. Quando fui Governador, tinha um símbolo, um sím-
bolo do governo, que era a minha mão. Esse juiz não 
passou nem no psicotécnico, porque isto não é minha 
mão, para dizer. Ficha suja é uma ova! Nós somos lim-
pos, Marco Maciel. V. Exª representa o que é Senado. 
Somos pais da Pátria.

Atentai bem! Um homem que, em 1972, na dita-
dura, tomou conta da Prefeitura de Parnaíba. Em 1972, 
Marco Maciel! De 1972, a 1982, a 1992, a 2002... Fui 
tudo no Estado do Piauí: duas vezes Secretário de 
Saúde, Prefeito, Deputado, Governador. Está ouvin-
do, Mozarildo? E esses aloprados arrumam isto aqui. 
Mozarildo, nisto aqui, o Mão Santa está ficha suja, 
porque no governo o juiz achou que isso era a mão 
dele. O Piauí tem o mandacaru e um designer aí fez, 
um marqueteiro – está ouvindo, Marco Maciel? – fez 
uma bola com uma coisa que era. E aí eu, obediente... 
Então, atentai bem, sabedoria somos nós. E tem muito 
aloprado na Justiça. Mas não é pouco não, Marco, é 
muito, a maioria! A minoria é correta. E bastou um ho-
mem de vergonha – e eu estou como Presidente aqui 
do Poder Legislativo –, Antonio Carlos Magalhães, fazer 
uma “CPIzinha” – está ouvindo, Geraldo Mesquita? –, 
e o País conheceu os lalaus da vida.

Então, eu recebo isto, que querem achincalhar 
com ficha suja, como uma condecoração, está ouvin-
do? Ó, AD! Ela ainda não tinha nascido, a Níura. Em 
1972, nós tomávamos conta de uma prefeitura, antes 
de Ulysses. E eles encontraram isto aqui, que um não 
sei quê, um juiz disse que eu fazia promoção, um de-
sign que um marqueteiro fez para botar aí. Então, a 
Justiça está cheia também é de aloprados, que acei-
tam um negócio desses. E nós podemos. Poder é para 
isso. Está ouvindo, Mozarildo? Eu sei que V. Exª tem 
uns parentes juízes, mas eles têm que ter, para botar 
negócio... Ô, Marco Maciel, 1972! Fui secretário de 

Saúde duas vezes – ó, Mozarildo –, prefeito, gover-
nador por duas vezes. E ó o que encontraram – está 
ouvindo, Geraldo Mesquita? Vasculharam. Está ou-
vindo, Marco Maciel? E V. Exª simboliza, para que se 
manquem, o Poder Judiciário, que se manque, Marco 
Maciel é o símbolo do que é um Senador. Eu procuro 
me assemelhar a ele.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Isto é deboche do Poder Judiciário. A democracia é 
equipotente, um freando o outro, um olhando o outro. 
Está vendo, AD?

E eu faço um pedido aqui: que façam uma CPI 
na minha vida, na minha cidade, onde fui prefeito, no 
Estado do Piauí e do Brasil. Nós é que temos a sabe-
doria. O Poder Executivo tem dinheiro. Dinheiro! Tem o 
BNDES, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste. Nós 
temos sabedoria, que vale mais do que ouro e prata. 
E o Poder Judiciário ameaça com isto, com negócio 
de cassar... Mas, um dia só, um Senador fez uma CPI 
do Judiciário, e o País conheceu os aloprados, os la-
laus da vida.

Então, recebo isto é como um título. Não é nada, 
não. É uma ova! Nós temos homens de vergonha, e eles 
estão aqui no Senado da República, e sou um deles.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – É ver-
dade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª também.

Isto é um deboche! Ô, Mozarildo, tu que tens dois 
filhos juízes, isto é um deboche. Isto aqui que arruma-
ram aí, que um juiz disse, um tresloucado, não passa 
em um psicotécnico, porque isto aqui não é minha 
mão, não! Ô, Mozarildo. Aí, disse que eu usei... Que 
isto aqui é minha mão. É deste jeito aqui o slogan, está 
aqui, em uma obra Sopa na Mão, bem pequenininho, 
Marco Maciel.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Só 
quero lembrar a V. Exª, já que mencionou que tenho 
dois filhos juízes, que o magistrado não toma iniciati-
va. Quem toma iniciativa ou é algum cidadão, ou é o 
Ministério Público.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Foi o Ministério Público.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – En-
tão, não é o juiz.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
eu estou tomando a competência, porque na democra-
cia os Poderes têm que ser equipotentes, um olhando 
para o outro. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – O 
Ministério Público não se confunde com o Poder Ju-
diciário.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Hein?

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – O Mi-
nistério Público não se confunde...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – É, 
mas faz uma confusão para a opinião pública. E nós é 
que somos o povo.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então, 
esclareça que o Ministério Público está equivocado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Não! As instituições são novas, sei que a República é 
nova, e tem que haver esses confrontos e esses con-
flitos. Harmonia. Tem que ter o respeito. Porque isto se 
chama deboche, deboche na vida democrática.

Com a palavra o Senador Marco Maciel, que é o 
símbolo da pureza democrática, imagem e semelhan-
ça de nós Senadores.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma 
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Mui-
to obrigado, nobre Senador Mão Santa.

Gostaria de iniciar minhas palavras fazendo uma 
saudação à Senadora Niura Demarchi, que acaba de 
assumir, como suplente do Senador Raimundo Colom-
bo, as funções de representante do Estado de Santa 
Catarina no Senado Federal, na Casa da Federação, 
na Casa de Rui Barbosa. Aproveito também para cum-
primentar as Sras. Senadoras e os Srs. Senadores 
aqui presentes.

Hoje, Sr. Presidente, desejo fazer um registro a 
meu ver muito oportuno: o fato de estarmos comemo-
rando os 20 anos, completados ontem, da existência 
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
muito contribuiu para importantes avanços sociais do 
País.

Aliás, o jornal Folha de S. Paulo, de hoje, entre 
seu editoriais, assinala de forma expressiva a impor-
tância do ECA para a melhoria das condições sociais 
do nosso povo.

“O Código [diz a Folha de S.Paulo] for-
neceu instrumentos ao Ministério Público e à 
Justiça para tornar mais eficiente o combate 
ao trabalho infantil e garantir oferta de vagas 
em escolas públicas. Entre outros aspectos 
relevantes, o ECA também se mostrou útil 
para formar consensos e nortear políticas go-
vernamentais.

O estatuto ainda não foi integralmente 
implementado e tem encontrado entraves à 
aplicação dos seus princípios em algumas 
áreas, sobretudo no tratamento de adoles-
centes infratores”.

Uma pesquisa realizada pela Universidade Fede-
ral da Bahia, em diversos tribunais de Justiça no País, 
concluiu que o tratamento dispensado ao adolescente 
infrator é mais severo do que o aplicado aos criminosos 
adultos. Cogitam-se, portanto, mudanças no texto com 
o intuito de melhor detalhar as responsabilidades do 
setor público na execução das medidas socioeduca-
tivas. Nenhuma alteração, contudo, será suficiente se 
não forem criadas condições para aplicar as sanções 
alternativas, como a liberdade assistida com o acompa-
nhamento de especialistas. São raros, convém salientar, 
os Municípios que contam com equipes preparadas e 
meios para implementar esses procedimentos, como, 
aliás, destaca o editorial da Folha de S. Paulo a que 
me estou referindo.

Quero aproveitar a ocasião, Sr. Presidente, para 
homenagear aqueles que contribuíram, vinte anos 
atrás, para que aprovássemos o Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Desejo realçar a atuação do Senador Ronan Tito, 
do PMDB de Minas Gerais e do Relator da matéria 
nesta Casa, Senador Francisco Rollemberg, ilustre 
representante do Estado de Sergipe, médico, exce-
lente Parlamentar e que muito colaborou e concorreu 
para que a Comissão Temporária pudesse concluir, 
em tempo hábil, seus trabalhos. 

Gostaria, também, de fazer referência aos Mem-
bros da Comissão Temporária: Presidente Senador 
Nabor Júnior, representante do Acre, e Vice-Presiden-
te Senador Antonio Luiz Maya. No dia 29/6/1990, foi 
apreciado pelo Plenário do Senado Federal o projeto, 
com o encaminhamento da votação pelos Senadores 
Chagas Rodrigues e Maurício Correa, e por mim. A 
matéria foi à sanção no dia 29/6/1990 e, em 13/7/1990, 
transformada na Lei 8.069, de 1990. 

O ECA, é bom lembrar, instituiu um sistema espe-
cífico de responsabilização para os jovens infratores, no 
qual as condutas tipificadas como crimes e contraven-
ções recebem a denominação de Atos Infracionais. Esse 
sistema prevê a adoção de seis medidas coercitivas 
que, apesar da diferença teleológica, guardam inegá-
vel similitude substantiva com as penas estabelecidas 
na legislação criminal, a saber: advertência, liberdade 
assistida, semiliberdade, internação, reparação de da-
nos, prestação de serviços à comunidade. 

O ECA está em perfeita harmonia com as deter-
minações das Nações Unidas inscritas na Convenção 
Internacional sobre Direitos da Criança, nas Regras 
Mínimas para a Administração da Justiça de Menores, 
as Regras de Beijing, China, nas Diretrizes para a Pre-
venção da Delinquência Juvenil e nas Regras Mínimas 
para a Proteção de Menores Privados de Liberdade, 
as regras de Riad, também na Ásia.
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Parece lícito concluir, então, Sr. Presidente, que 
o ECA efetua abordagem adequada para o proble.ma 
da violência praticada pelos jovens, não subsistindo 
motivo que justifique a defesa da redução da maiori-
dade penal.

A resposta para o problema da criminalidade está, 
segundo especialistas, na prática diária da prevenção, 
viabilizada por políticas públicas que garantam, com 
absoluta prioridade, como manda a Constituição bra-
sileira, oportunidades, perspectivas e um futuro dig-
no para as crianças e os adolescentes de todas as 
classes sociais. Um futuro bem distante dos cárceres, 
que são, sem dúvida, a forma mais cara de tornar as 
pessoas piores.

O ECA, Sr. Presidente Senador Mão Santa, tor-
nou-se referência de lei para o mundo ao ser o primeiro 
a incorporar todos os avanços da normativa internacio-
nal de proteção aos direitos da criança ao ordenamento 
jurídico interno. Só na América Latina, o ECA inspirou 
a criação de leis semelhantes em mais de quinze paí-
ses, como, por exemplo, a Venezuela e o Peru.

Sr. Presidente, o ECA representa o esforço do 
País em acertar o passo com a comunidade interna-
cional nos termos exigidos por declarações de direitos 
humanos. Isso se deu no exato momento em que se 
completavam 200 anos da Revolução Francesa, res-
ponsável por trazer à baila o debate sobre o conceito 
de cidadania, e 30 anos da Declaração dos Direitos 
da Criança, como símbolo do ingresso definitivo da 
temática no âmbito das Nações Unidas. 

O Estatuto também traz uma importante revolução 
de método, com a introdução das garantias processu-
ais no relacionamento do adolescente com o sistema 
de administração da justiça e na superação, o que é 
importante, do assistencialismo.

O ECA, Sras. Senadoras e Srs. Senadores, insti-
tuiu uma nova divisão de trabalho social, não só entre 
os três níveis de competência administrativa do Go-
verno – União, Estados e Municípios –, como também 
entre o Estado e a sociedade civil organizada, por meio 
dos conselhos dos direitos da criança e do adoles-
cente das três esferas administrativas e os conselhos 
tutelares municipais, parte fundamental do esforço de 
aperfeiçoar a democracia brasileira.

O Estatuto, ao postular a condição de cidada-
nia para crianças e adolescentes, carentes ou não, 
infratores ou não, tem funcionado como importante 
instrumento de pedagogia social. Além de ensinar à 
sociedade que os seres em formação devem receber 
prioridade absoluta e proteção integral, ele abre espa-
ço para a participação dessas pessoas no processo 
de construção da cidadania.

Encerro, Sr. Presidente, lembrando que, insurgin-
do-se contra uma antiga característica cultural do País, 
o combate ao trabalho infantil tornou-se igualmente ob-
jeto de mobilização social e alvo das ações do Estado 
e da sociedade civil organizada a partir da década de 
1990, ou seja, dos fins do século passado. 

Houve, por conseguinte, Sr. Presidente, Sena-
dor José Sarney, uma queda sensível no número de 
trabalhadores infanto-juvenis, sobretudo depois da 
implementação do Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil (PETI), em 1996, iniciativa do Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. 

Aproveito a ocasião em que faço menção ao tra-
balho do Governo Fernando Henrique Cardoso para 
salientar que o Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil foi nacionalmente lançado no território do meu 
Estado, o Estado de Pernambuco, no Engenho Mas-
sangana, que lembra Joaquim Nabuco, cujo centenário 
de morte estamos agora celebrando. 

Ao trabalharmos para erradicação do trabalho in-
fantil, estamos contribuindo para estabelecer no País 
uma democracia plena, capaz de assegurar a todos e 
a cada um plena participação na vida social e, assim, 
criarmos condições para um desenvolvimento homo-
gêneo de todo o País sob a égide de leis avançadas 
que propiciem a todos os cidadãos o pleno exercício 
da cidadania.

São essas palavras que desejava proferir no ins-
tante em que comemoramos a passagem dos 20 anos 
do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, data 
tão significativa para os trabalhos de erradicação do 
trabalho infantil. 

Muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

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

Concedo a palavra à Senadora Níura Demarchi, 
com os nossos votos de boas-vindas. Ela está estre-
ando hoje nesta Casa. 

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a intensidade e 
alegria de estar aqui ao representar o Estado de Santa 
Catarina nesta honrosa Casa do Congresso Nacional 
é a mesma intensidade com que me pronuncio para 
agradecer esta grande oportunidade.

Em primeiro plano, a presença constante de Deus 
na proteção da minha família, que disponibilizou para 
acompanhar minhas escolhas pessoais e a vida co-
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munitária. Caminhada essa, Sr. Presidente, que contou 
também com amigos e companheiros de projetos, seja 
no magistério, na iniciativa privada ou na vida pública, 
iniciada em 1997 como Vereadora no Município de 
Jaraguá do Sul, como também na gestão executiva 
na área da indústria, comércio e turismo da Prefeitura 
Municipal, na Secretaria de Estado do Desenvolvimen-
to Regional pelo Governo do Estado e na Assembléia 
Legislativa também do meu Estado.

Nesse sentimento de gratidão, o meu reconheci-
mento ao Senador Raimundo Colombo, homem público 
de espírito democrático evoluído, voltado às ações es-
senciais da administração pública e político reconhecido 
nas urnas, com uma votação histórica para Senador 
da República, e que certamente haverá de ser, mais 
uma vez, reconhecido pelo voto popular como o me-
lhor projeto para governar Santa Catarina.

O espírito democrático também construído pela 
aliança consolida-se, hoje, pelo gesto do ex-Governador 
e Senador Casildo Maldaner, a quem quero cumpri-
mentar pelo seu irmão aqui presente, Deputado Fede-
ral Celso Maldaner, que me honra com sua presença 
aqui nesta Casa.

O Senador Casildo Maldaner, que abriu espaço 
para atuação tão importante a uma mulher catarinense, 
o meu agradecimento e também a minha determina-
ção no cumprimento do dever desse projeto vencedor 
e pluripartidário.

Esse projeto iniciado há 8 anos pelo ex-Gover-
nador Luiz Henrique da Silveira e certamente futuro 
Senador de Santa Catarina, e pelo Senador e atual 
Governador Leonel Pavan, hoje grande homem pú-
blico que alavanca e inova a administração pública e 
que transforma e transformou, junto com o Governa-
dor Luiz Henrique, todas as regiões do Estado, atra-
vés do processo da desconcentração de poder e des-
centralização dos serviços públicos às secretarias de 
desenvolvimento regional na busca de desigualdade 
social nunca vistos no Estado de Santa Catarina até 
o momento.

Este modelo de transparência, Senador Alvaro 
Dias, de busca cada vez maior pela igualdade social, 
Senador Marco Maciel, que o senhor muito bem colo-
cou aqui, é o modelo de transparência e eficiência que 
será respaldado pelo povo catarinense, que aprendeu a 
fazer escolhas e dar luz a prioridades regionais através 
dos conselhos e desenvolvimento regional instalados 
em 36 regiões do Estado fortemente abraçados hoje, 
onde a voz ativa, Senador Mão Santa, é a voz do povo, 
é o povo que está lá e que fala das suas necessidade; 
é isso que se trata de desenvolvimento regional.

Agradecer também ao amigo e Deputado Paulo 
Bauer, pelo apoio, à Executiva do PSDB, de Jaraguá 

do Sul e região Vale do Itapocu; ao Diretório Estadual, 
por meio do Governador Leonel Pavan, hoje Presidente 
do meu partido; Dr. Dalíro Beber; Prefeito Beto Martins; 
Celinha Fernandes, grande guerreira do meu Estado; 
Luzia Coppi, Prefeita de Camboriú, membro do PSDB 
mulher, Presidente também desta entidade, e a toda 
a Caravana da Amizade, em nome da Bernadete Pa-
van, Primeira Dama do Estado de Santa Catarina. De 
modo especial também, Sr. Presidente José Sarney, 
quero agradecer ao Deputado Estadual Nilson Gon-
çalves pelas oportunidades e resgate político a mim 
disponibilizado nesse último ano de trabalho.

Certamente, participarei aqui, com muita força, 
muita determinação, na busca ativamente de melho-
rias na educação pública. E quero agradecer, desde já, 
ao Senador Agripino Maia, que cedeu espaço, pedido 
através da Liderança do PSDB na Casa, para que eu 
participe da Comissão de Educação, da Comissão de 
Assuntos Sociais e também da Comissão de Assuntos 
Econômicos. E quero participar fortemente, pois sei 
que a educação, Sr. Presidente, é o pilar da socieda-
de. Toda a sociedade ganha quando aos seus filhos 
são concedidas as oportunidades de melhor forma-
ção, discernimento de valores éticos e mais justiça e 
cidadania, do que se trata hoje, vinte anos depois do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que está sendo 
homenageado hoje também nesta Casa.

Atuarei com veemência na divulgação das práti-
cas eficientes do meu Estado, seja na Administração 
Pública ou nas administrações da iniciativa privada. 
Certamente, erguerei a voz, juntamente com todos 
aqui, com a mesma intensidade, quando não vir cum-
pridas as necessidades do Estado de Santa Catarina, 
á altura da sua contribuição como Estado para o País, 
no retorno das ações do que lhe é devido pelo Governo 
Federal, especialmente nos serviços essenciais para 
o desenvolvimento na segurança de ir e vir, com ro-
dovias, portos, aeroportos, dignos e condizentes com 
o povo e com as indústrias catarinenses.

Exemplifico aqui: a BR-280, Sr. Presidente, que 
cerca o nosso norte catarinense ao planalto norte, 
que há mais de uma década aguarda sua duplicação 
e que está ceifando vidas, Deputado Celso Maldaner, 
e impedindo a eficiência do transporte rodoviário de 
cargas ao porto São Francisco do Sul, tão necessário 
ao desenvolvimento da nossa região; de igual forma, 
a BR-470, do Vale do Itajaí, e a BR-101, do trecho sul 
do Estado de Santa Catarina.

Pedirei também, Srªs e Srs. Senadores, a segu-
rança e a garantia dos recursos da Defesa Civil aos 
desalojados da enchente que assolou o Estado em 
2008 e também o acesso do povo à saúde de pública 
e à assistência social.
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Serei instrumento de apoio a toda e qualquer mo-
vimento pela reforma e diminuição da carga tributária 
incidente sobre produtos essenciais a todo o povo bra-
sileiro, linha adotada pelo meu Partido, o PSDB, que 
realizou grandes atuações neste País, grandes projetos, 
como a Lei de Responsabilidade Fiscal, como o avanço 
na saúde, por meio do programa de saúde da família, e 
tantos outros, que certamente serão alavancados pelo 
presidenciável José Serra no sentido de buscar, cada 
vez mais, melhorias ao Estado brasileiro.

Atuarei, efetivamente, Sr. Presidente, na busca 
constante de serviços públicos de qualidade, no aces-
so condigno do cidadão ao Judiciário e aos serviços 
notoriais, visando à promoção e valorização do setor 
público – como agente essencial da máquina adminis-
trativa na prestação de serviços menos burocráticos, 
céleres e ao alcance de todas as pessoas.

Finalizando, destaco a força do povo catarinense, 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por intermédio 
da minha cidade Jaraguá do Sul, exemplo de asso-
ciativismo na cooperação mútua entre administração 
pública e iniciativa privada.

Esse povo ordeiro, trabalhador, guerreiro, que 
canta ao som do Festival da Música de Santa Catarina, 
que acorda ao som das máquinas e motores vibran-
tes no meio do Vale do Itapocu, cercado de belezas 
como o Parque Malwee e o Pico do Jaraguá; ao doce 
sabor da sua gastronomia, ao lado da capital da Pal-
meira Real; Guaramirim, perto da Capital da Banana 
e das cachoeiras; a querida Corupa, na fortaleza da 
capital do arroz, Massaranduba, e na querida e eco-
turística Schroeder, pertinho de Jaraguá, que tanto 
abraça seus filhos.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Um aparte, 
Senadora.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não, Senador Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senadora, eu 
quero, em nome do nosso Partido, o PSDB, dar a V. 
Exª as boas-vindas. Chega para ocupar, temporaria-
mente, o lugar de um grande Senador, Raimundo Co-
lombo, que honrou o seu mandato e o povo de Santa 
Catarina nesta Casa, figura da maior respeitabilidade, 
que merece a admiração de todos os seus Pares no 
Congresso Nacional e, certamente, com a missão que 
busca agora, por meio do voto do seu povo, do povo 
de Santa Catarina, haverá de honrá-lo também em 
missão que haverá de assumir brevemente. Que V. Exª 
seja feliz aqui, durante esses 120 dias, e que possa 
marcar a sua presença com a atuação à altura da sua 
inteligência e, sobretudo, da sua dignidade. Os nossos 
cumprimentos e seja feliz no Senado Federal.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Muito 
obrigada, Senador Alvaro Dias.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Per-
mite V. Exª um aparte?

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Eu 
gostaria, em nome da Bancada do Democratas, do 
qual exerço interinamente a liderança, saudar V. Exª 
que está substituindo o nosso companheiro Raimundo 
Colombo. Tenho certeza de que nós estaremos juntos 
neste período, lutando pelos grandes interesses do 
País e dos nossos Estados. Eu gostaria de saudá-la 
e colocar a Bancada do Democratas à sua disposição, 
para que trabalhemos juntos para o engrandecimento 
da Minoria na Casa e nos maiores interesses do Se-
nado e do Brasil.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Muito 
obrigada Senador, muito obrigada a todos os Senado-
res do Democratas.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Permite-me V. Exª um aparte?

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não, Senador.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Quero, mais uma vez, saudar V. Exª e dizer que é 
um grande prazer privar da sua companhia a partir de 
agora no Senado Federal, e fico feliz por ver a repre-
sentação política feminina brasileira enriquecida com 
a presença de V. Exª, que já, pelas primeiras palavras 
proferidas, se mostra uma Parlamentar de caráter, uma 
Parlamentar empenhada na defesa do seu próprio Esta-
do, da democracia brasileira. Eu digo, de coração: seja 
bem-vinda. Conte com todos nós aqui para o grande 
debate que se faz nesta Casa.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Mui-
to obrigada, Senador Geraldo Mesquita, por suas pa-
lavras.

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

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não, Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nadora Níura Demarchi, também quero lhe dar as 
boas-vindas ao Senado Federal, e ainda mais como 
representante do Estado de Santa Catarina. Ainda on-
tem, eu ressaltei para o seu colega, que também aqui 
chegou, que Santa Catarina, pelos dados divulgados 
ontem pelo Ipea, teve um desempenho muito positivo 
no que diz respeito tanto à diminuição da pobreza quan-
to à diminuição da desigualdade. Santa Catarina foi o 
Estado que, de 1995 a 2008, teve a maior diminuição 
de pobreza extrema, 2,8% a cada ano, e foi também o 
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Estado que passou a ter o menor índice de desigualda-
de entre todos os Estados brasileiros. Portanto, quero 
cumprimentar, na pessoa de V. Exª, Santa Catarina por 
ter conseguido atingir esse objetivo, que é o de todos 
nós no Brasil. Meus cumprimentos a V. Exª.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obri-
gada, Senador Eduardo Suplicy. Finalizando, Sr. Pre-
sidente, o meu pronunciamento, que gostaria de tê-lo 
feito ontem...

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – V. 
Exª me permite um aparte, com a compreensão do 
Presidente? 

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois 
não, Senador Garibaldi Alves.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – É 
só para dirigir uma palavra de saudação a V. Exª, em 
nome do PMDB. Na verdade, não sou Líder do PMDB 
no momento, mas tenho certeza de que todos os Co-
legas do PMDB têm uma expectativa muito favorável 
em relação a sua presença aqui, entre nós, e a certeza 
de que V. Exª vai realizar um trabalho tão digno como o 
que está sendo realizado aqui pelo Senador Raimundo 
Colombo. E a liderança feminina, como disse o Senador 
Geraldo Mesquita, passa a ter mais uma integrante, 
na pessoa de V. Exª, aqui nesta Casa.

A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Muito 
obrigada, Senador Garibaldi.

Finalizando, com toda emoção, Sr. Presidente, 
Santa Catarina da serra, das praias, das planícies, do 
povo que canta e dança, que cultua raízes de muito 
trabalho, dinamismo e empreendedorismo e que, se 
chega a esse patamar do Ideb, como disse o Sena-
dor Eduardo Suplicy, é com a força de muito trabalho, 
dessa associação, de uma administração pública co-
erente, rígida, forte, de que todo Estado precisa. Terra 
do bem, terra da luta, terra que merece o melhor para 
seus filhos, assim como merecem todos os filhos des-
te imenso País.

Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento 
e agradeço a recepção de V. Exª, de todos os Sena-
dores e Senadoras, da equipe do Gabinete e demais 
servidores da Casa, ao Senador Agripino Maia, que já 
mencionei, pelas comissões de que me fez participar, 
através da Liderança do meu Partido. E ofereço o pro-
nunciamento, por último, à minha mãe, essa guerreira, 
Dª Norma Tereza, lá de Jaraguá do Sul, ao meu marido, 
Perácio dos Santos, aos meus quatro filhos, ao meu 
querido neto e a todas as mulheres catarinenses que 
se erguem pela esperança e pela determinação.

Muito obrigada, e aqui estarei à disposição de 
todos e para o bom trabalho do meu Estado e do meu 
País.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – PI) 
– Antes de dar a palavra ao Senador Francisco Dor-
nelles, que falará pela Liderança, intercalando um 
orador inscrito com um Líder, eu quero homenagear 
e agradecer a presença aqui dos estudantes do curso 
de Direito da Faculdade de Castanhal, Município de 
Castanhal, no Pará.

Com a palavra, o Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (PP – RJ. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu tenho tido oportunidade de 
manifestar minha concordância com muitas decisões 
do Governo do Presidente Lula, principalmente aque-
las voltadas para o crescimento econômico e geração 
de renda, geração de emprego, aquelas voltadas para 
a estabilidade monetária e a justiça social. Entretan-
to, quero discordar aqui, nesta tribuna do Senado, da 
decisão anunciada pelo Governo de criar, por medida 
provisória, uma empresa estatal na área de seguros.

Eu não vejo nenhum motivo, nenhuma razão para 
que o Estado crie uma empresa estatal para operar 
na área de seguros, já que as empresas brasileiras 
que atuam no setor são altamente qualificadas e têm 
todas as condições de exercer e atuar em todos os 
ramos do seguro.

O Brasil, há três anos, numa proposta do próprio 
Governo Lula, quebrou o monopólio de resseguros do 
IRB, e, desde aquela época, um grande número de res-
seguradoras internacionais veio para o Brasil. Existe 
uma possibilidade enorme de crescimento do setor. De 
modo que não vejo razão que justifique a criação de 
uma empresa estatal para atuar na área de seguro.

Ontem, realmente, havia uma pressão muito 
grande no mercado segurador brasileiro, porque se 
anunciava que o Governo ia criar uma empresa estatal 
de seguros por meio de medida provisória. Seria uma 
agressão, um absurdo, um desrespeito ao Congresso 
Nacional criar uma empresa de seguros por meio de 
medida provisória. 

Hoje, já tivemos maior tranquilidade, porque o 
Governo anunciou que pretende criar, sim, uma em-
presa estatal de seguros, mas por meio de lei. Ora, ele 
tem que dizer claramente por que criar uma empresa 
estatal de seguros. Se ele entende que o setor privado 
não está atingindo diversos segmentos que precisam 
de operações de seguro, ele podia chamar o setor 
privado para conversar, dialogar, estabelecer por que 
motivo não estão presentes setores que o Governo 
considera essenciais.

De modo que, Sr. Presidente, eu queria, como 
Senador do Rio de Janeiro, mostrar a minha discordân-
cia com a criação de uma empresa estatal de seguros, 
porque acho que o Governo tem preocupações gran-
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des em vários setores. O setor de seguros conta com 
um grande número de empresas privadas brasileiras 
e mesmo estrangeiras que têm todas as condições de 
atuar na área sem que exista a necessidade de uma 
empresa estatal, que, geralmente, numa área total-
mente sofisticada como a de seguros, será a empresa 
estatal do prejuízo, da ineficiência, que realmente nada 
vai ajudar o mercado segurador brasileiro.

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

– Muito obrigado, Senador Dornelles.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
Antes de o Senador Eduardo Suplicy iniciar seu 

discurso, a Presidência convida todos os Líderes parti-
dários para uma reunião no dia 3 de agosto, às 14 horas 
e 30 minutos, na Presidência do Senado, quando espe-
ro definir as matérias a serem deliberadas nas nossas 
agendas durante os meses de setembro e agosto.

Com a palavra, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador José Sarney, vou fazer um 
pronunciamento com algumas sugestões sobre as 
questões administrativas do Senado e agradeceria 
muito se V. Exª pudesse ouvir pelo menos uma parte, 
pois houve atos da Mesa relativamente a questões da 
jornada de trabalho dos servidores, e quero, da mes-
ma maneira como fiz sugestões no ano passado e no 
início deste ano, mais uma vez aqui colocar algumas 
ponderações, a título de colaboração, sobre atos pu-
blicados recentemente no Boletim Administrativo do 
Senado Federal. Trata-se do Ato da Comissão Diretora 
nº 7, de 10 de junho, e do Ato do Primeiro Secretário 
nº 15, de 1º de julho de 2010.

Nesta fala, apresento dúvidas e críticas sobre 
alguns pontos constantes dos Atos, mas com a inten-
ção de colaborar com o esforço dos membros da atual 
Comissão Diretora, presidida por V. Exª, pois acompa-
nho e reconheço sua linha de trabalho na direção da 
transparência e da probidade administrativa.

Avalio, não obstante, que alguns dispositivos dos 
citados Atos precisam ser melhor explicitados – possi-
velmente até modificados –, pois, se aplicados da forma 
como estão, poderão gerar distorções administrativas 
indesejáveis para a Casa, repetindo consequências 
dolorosas para todos nós.

O Ato da Comissão Diretora nº 7 foi assinado com 
o objetivo de disciplinar o horário e a jornada de trabalho 
dos servidores do Senado. O art. 4º do citado Ato é cópia 
do art. 19 da Lei nº 8.112, de 1990. Seu parágrafo único, 
parafraseando o § 2º do citado artigo na Lei nº 8.112, de 
1990, versa sobre o trabalho estabelecido em leis espe-
ciais. Por isso, penso que ficaria melhor – como se trata 

de regulamentação do que já está em lei – a especifi-
cação dos casos especiais existentes no Senado, como 
aqueles que ocorrem no nosso Serviço Médico.

Há duas disposições nesse Ato da Comissão 
Diretora nº 7 que chamaram muito minha atenção. A 
primeira é a instituição da jornada de trabalho de seis 
horas corridas para os servidores do Senado, sem 
esclarecer o caráter e as situações excepcionais que 
dizem respeito a uma medida dessa natureza.

Como justificar a alta remuneração paga aos 
servidores do Senado – retratada, mesmo que com 
incorreções, em matéria do jornal Correio Braziliense, 
de seis de junho –, considerando que alguns deles tra-
balharão apenas seis horas diárias?

Esse novo instituto, se implementado de forma 
genérica, pode conduzir a uma distorção na Casa, que 
somente se justificaria se o servidor da jornada corrida 
de seis horas recebesse remuneração proporcional às 
horas trabalhadas.

Entendo que todo servidor público deve trabalhar 
por oito horas diárias, perfazendo as quarenta horas 
semanais. As exceções, necessárias em alguns casos, 
que julgo podem ser contempladas na jornada de tra-
balho diferenciada – como é o caso dos integrantes 
da Polícia do Senado e da Gráfica – devem estar des-
critas em Ato da Mesa Diretora. Deixá-las ao alvedrio 
do Diretor-Geral, mediante proposta de cada chefe de 
setor, pode repetir erros conhecidos por nós.

A outra disposição do Ato da Comissão Diretora 
nº 7, que, salvo melhor juízo, precisa ser analisada com 
atenção é a que consta do art. 19. Esse artigo cria, no 
Senado, a “jornada por tarefa” para os servidores da 
Casa e concede ao Diretor-Geral a prerrogativa de 
aprovar plano de gestão dos órgãos interessados em 
estabelecer jornada por resultados.

O artigo concede, como se vê, um excessivo 
poder ao Diretor-Geral, possibilitando inconcebíveis 
desvirtuamentos da jornada de trabalho. Permite, por 
exemplo, que um servidor esteja, em horário normal 
de expediente, ministrando aulas em cursos prepara-
tórios ou em faculdades, enquanto outro, no mesmo 
setor de trabalho, com o mesmo vencimento, esteja na 
sua estação de trabalho por mais de dez horas, como 
ocorre em muitos casos. Será que, novamente, vamos 
incorrer nos mesmos erros do passado? Não vamos 
aprender com nossas próprias falhas?

Tenho defendido na Subcomissão de Reestrutura-
ção Administrativa que o Diretor-Geral deve ser apenas 
o executor das decisões tomadas pelo Conselho de 
Administração, que é um órgão colegiado. Esse parece 
ser o formato que dará maior transparência aos atos 
da Casa, cumprindo os princípios de impessoalidade, 
de moralidade e de eficiência no Serviço Público.
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Na mesma linha, o Ato do Primeiro Secretário nº 
15 objetiva regulamentar o controle do cumprimento 
da jornada de trabalho e do horário de trabalho dos 
servidores do Senado. No seu § 3º, inciso II, ele regula 
a modalidade corrida de jornada de trabalho de seis 
horas, em dois turnos: de 8 às 14 horas e de 14 às 20 
horas. Será prudente que, nesta regulamentação, se-
jam definidos claramente quais são os servidores que 
deverão cumprir esse horário excepcional, quais são as 
suas atividades, bem como seja esclarecido que eles, 
por justiça e coerência, não devem perceber a remu-
neração integral, mas um valor proporcional às horas 
efetivamente trabalhadas. Aliás, melhor seria que o 
texto do Ato trouxesse a obrigatoriedade da publicação 
mensal do nome do servidor, sua lotação e razão para 
o cumprimento do referido horário de trabalho.

Outro ponto para o qual não encontro justifica-
ção plausível é a dispensa do registro do ponto que 
o Ato do Primeiro Secretário nº 15 concede a alguns 
funcionários. O registro de frequência dos servidores 
do Senado é uma conquista da sociedade, propiciada 
por esta Mesa Diretora. Não pode ter exceção! Todos 
os servidores da Casa, penso eu, devem registrar suas 
presenças. Nós, Senadores, somos obrigados a regis-
trar nossas presenças no painel do plenário, obrigados 
a assinar nossas presenças nas Comissões. Assim, 
não vejo motivo para que alguns servidores sejam dis-
pensados desta obrigação.

Considero, também, que a regulamentação precisa 
definir quais são as situações excepcionais, as situações 
realmente necessárias, que autorizariam a realização de 
serviço extraordinário e de serviço noturno no Senado 
Federal. Um dos argumentos para a aprovação recente 
do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Se-
nado foi propalado o fim das horas extras.

O adicional por serviço extraordinário – que ante-
riormente tinha, no seio dos funcionários, a conotação 
de complemento salarial indiscriminado, fruto do longo 
período sem reajustes de vencimentos – somente é per-
mitido, como consta do art. 74 da Lei nº 8.112, de 1990, 
para situações excepcionais e temporárias. O Ato do 
Primeiro Secretário nº 15, além de não definir, na minha 
visão, as situações excepcionais e temporárias aplicáveis 
ao trabalho no Senado, discrimina os funcionários que 
trabalham nos gabinetes parlamentares, pois, no § 4º, do 
art. 9º, limita a três o número de servidores, por gabinete, 
autorizados a prestar jornada extraordinária num mesmo 
mês. Mas, por que essa limitação foi imposta somente 
para os servidores dos gabinetes? Por que não limitar 
o serviço extraordinário de toda a Casa? O que justifica 
essa discriminação com os gabinetes parlamentares?

Não se pode apoiar entendimentos e procedi-
mentos anteriores, que sabemos não terem amparo 

legal. Hora extra é para o cumprimento de atividade 
de realização imprescindível na jornada em questão. 
É coisa que não pode passar para o outro dia. Caso 
contrário, não se justifica sua realização.

Por tudo, Sr. Presidente, considero muito apro-
priado que a Mesa analise estas questões e, caso 
julgue conveniente, reveja as possíveis disparidades, 
apontadas, como disse, com o intuito de facilitar a apli-
cação dos princípios da moralidade e da eficiência na 
Administração da Casa, na mesma linha traçada por 
esta Comissão Diretora.

Eram essas as observações, Sr. Presidente, que, no 
intuito de colaborar com a Mesa, avaliei que seria importante 
aqui relatar. Estão anexos aqui o Ato da Comissão Direto-
ra nº 7, de 2010, e o Ato do Primeiro Secretário nº 15, de 
2010 ao pronunciamento que fiz como subsídio, embora 
eles já sejam de conhecimento no Diário Oficial.

Mas eu gostaria, Sr. Presidente, de até encami-
nhar às mãos de V. Exª essas observações para que 
possa considerá-las.

Sr. Presidente, concluindo, quero falar sobre o 
Ato do Presidente da República hoje de pedir apoio ao 
Congresso Nacional com respeito ao projeto de lei do 
Governo que inclui o castigo corporal e o tratamento 
cruel e degradante como violações nos direitos da in-
fância e adolescência.

Eu felizmente não me lembro de ter dado palmadas 
em meus filhos. Se algum dia aconteceu, foi algo muito 
raro, mas eu vou até perguntar ao Eduardo, que é o Su-
pla, ao André e ao João, porque eu não me lembro aqui. 
Também meu pai poucas vezes deu palmada em mim.

Acho que se nós quisermos ter um País com um 
menor grau de violência será bom que comecemos em 
casa, procurando tratar dos nossos filhos e filhas da 
forma mais carinhosa. Quando tivermos que dar adver-
tências ou ficarmos bravos com eles por procedimentos 
inadequados, que utilizemos outros métodos que não 
a palmada ou o beliscão, que, segundo o Presidente, 
“dói pra cacete”, mas que possamos sobretudo utili-
zar, digamos, domesticamente de penas alternativas, 
Senador Garibaldi Alves.

E o Presidente José Sarney, que acho que tam-
bém é avô, sabe que as recomendações hoje coloca-
das pelo Presidente Lula no Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a meu ver, têm o sentido de estimular as 
pessoas a utilizar cada vez menos formas violentas 
na hora de educar os filhos. Por isso cumprimento o 
Presidente Lula por essa iniciativa.

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

– Senador Suplicy, a Mesa recebe as palavras de V. Exª 
como uma colaboração e vai determinar justamente 
ao 1º Secretário e ao Diretor-Geral da Casa, que são 
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as pessoas encarregadas da matéria administrativa, 
que estudem o assunto para levarmos à Mesa para 
decidir. 

Muito obrigado.
Informo também às Srªs e aos Srs. Senadores 

que haverá sessões deliberativas, de acordo com as 
Lideranças, nos dias 3, 4 e 5 do próximo mês e 31 de 
agosto e 1º e 2 de setembro. São essas as datas do 
esforço concentrado estabelecidas. 

De maneira que eu queria comunicar às Sena-
doras e aos Senadores para que anotassem em suas 
agendas e para que tivéssemos a oportunidade de votar 
as matérias nessas datas de esforço concentrado.

Voltamos à lista de oradores.
Senador Garibaldi Alves; em seguida, Alvaro 

Dias, como Líder.
Senador Garibaldi.

O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Garibaldi Alves.

Chamado à tribuna Garibaldi Alves, do PMDB do 
Rio Grande do Norte, de família tradicional da política 
do Nordeste. Foi Deputado, Prefeito extraordinário, Go-
vernador mais extraordinário ainda e Senador da Repú-
blica. E Deus, na Sua sabedoria e proteção ao Brasil, 
Garibaldi presidiu esta Casa num dos momentos de 
maior crise e atravessou o Mar Vermelho com a mesma 
liderança de Moisés, que foi ungido por Deus.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente em exercício, Senador Mão Santa, Srªs 
e Srs. Senadores, estou pela primeira vez deixando de 
participar dos trabalhos desta Casa por força de uma 
licença. E amanhã assumirá a minha cadeira no Se-
nado o ex-Deputado João Faustino Ferreira Neto. Ele 
assumirá durante quatro meses e eu vou me dedicar, 
agora, à campanha política eleitoral, já que, no meu 
Estado, nós temos uma disputa pelo Senado Federal 
que envolve três ex-Governadores de Estado, além de 
outros candidatos que, realmente, estão no páreo no 
sentido de ocupar uma cadeira no Senado Federal.

Quero dizer que, nos últimos meses em que aqui 
estive, me dediquei à atividade do plenário e à ativi-
dade de comissões, mas, sobretudo, à atividade da 
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Na 
qualidade de seu Presidente, durante esses meses, 
tivemos a oportunidade de promover debates, de apro-
var matérias, de realizar audiências públicas. 

De modo que posso dizer aqui aos Srs. Senadores 
e às Srªs Senadoras que, num levantamento realiza-

do pela equipe de trabalho da Comissão de Assuntos 
Econômicos, nós tivemos 33 reuniões realizadas nesse 
período, nesse primeiro semestre, das quais dezenove 
foram reuniões ordinárias; quatro, reuniões extraordi-
nárias; e dez, reuniões conjuntas.

Nós tivemos a apreciação, por reunião, de qua-
tro matérias, 3,92, e média de reuniões por mês, 5,30. 
Tivemos projetos de lei do Senado apreciados, 52; e 
projetos de lei da Câmara apreciados, 12; tivemos 
aprovadas 107 matérias; arquivadas, 2; rejeitadas, 
17; e prejudicada, 1. Foram aprovados 21 pedidos de 
empréstimos, garantias de empréstimos dadas pelo 
Tesouro Nacional a 21 Estados e Municípios. E essas 
matérias foram aprovadas, sendo três delas para a 
própria União.

Tivemos a apreciação e a aprovação de um Plano 
Nacional da Cultura e de um projeto de revitalização das 
áreas afetadas por enchentes. E esse projeto nasceu, 
Senadora, da lavra do Senador Raimundo Colombo. Foi 
ele que, diante do que aconteceu em Santa Catarina, 
apresentou, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, esse 
projeto, mas por meio de duas emendas, dos Senadores 
de Alagoas e de Pernambuco, o programa de revitalização 
já contempla o que aconteceu naqueles dois Estados. O 
programa de bolsa de estudo no ensino médio e profis-
sional e um projeto tratando de resíduos sólidos.

Estão tramitando ainda na CAE 439 projetos. Isso 
não deixa de nos preocupar porque teríamos de ter um 
enxugamento em termos da tramitação de tantos pro-
jetos. Quatrocentos e trinta e nove projetos tramitando 
em uma só comissão do Senado Federal! 

Avalie se nós fizéssemos aqui – e temos esse le-
vantamento, eu é que não sei exatamente quantos são – 
um exame para saber exatamente quantos projetos estão 
tramitando hoje em todo o Senado Federal. Devemos, 
isto sim, fazer um esforço para atualizar essa estatística, 
enxugar esse número. Há muito projeto que já deveria ter 
a sua prejudicialidade decretada, já que temos projetos 
absolutamente fora da nossa realidade. Então, confesso 
que, como Presidente de uma comissão, só tenho uma 
palavra de preocupação em relação a isso. 

Com relação ao equilíbrio na distribuição de maté-
rias, Sr. Presidente, tramitaram 26% de matérias de apoio 
ao Governo. A Maioria apresentou 23% de propostas; a 
Minoria, 39%, e as demais bancadas, 12%. É até elogiável 
esse equilíbrio, uma vez que se sabe que as propostas 
dos que são de apoio ao Governo ou do próprio Governo 
tendem a predominar numa Casa como esta.

Então, são números singelos que não dizem muito 
do que significou esse trabalho, mas que servem para 
dar uma demonstração da agenda de uma Comissão. 
Por isso, quero agradecer à Secretária da Comissão, 
Adriana Tavares Sobral, ao Secretário Waldir Bezerra 
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Miranda, à Camila Moraes Bittar, ao Sylvio Cezar Koury, 
à Idiane Antunes de Carvalho, à Victoria Meirelles da 
Motta e ao André Nogueira do Nascimento. Agradeço ao 
Gonzaga, que hoje é o Diretor-Geral das Comissões.

Precisamos, isto sim, dar maior visibilidade aos 
trabalhos dessas Comissões. As Comissões têm as 
suas reuniões transmitidas ao vivo e as que não têm 
transmissão instantânea têm suas reuniões gravadas, 
que depois são levadas ao ar.

Eu creio que, com relação às audiências públicas, 
temos um verdadeiro filão do que poderá ser ainda me-
lhor; poderá inclusive revitalizar o trabalho dessas Co-
missões. No ano passado, quando da crise econômica 
mundial, a Comissão de Assuntos Econômicos colaborou 
decididamente com uma Comissão designada pelo Pre-
sidente José Sarney. Juntamos essa Comissão Especial 
do Presidente José Sarney com a própria Comissão de 
Assuntos Econômicos e promovemos muitos debates a 
respeito daquela crise. Isso redundou num relatório que 
foi apresentado pelo Relator daquela Subcomissão, o 
Senador Francisco Dornelles, tendo como Presidente 
o Senador Tasso Jereissati.

Foram, ao todo, 127 iniciativas no semestre. Aqui, 
no plenário, só vemos hoje, Senador Mão Santa, o Se-
nador Antonio Carlos Júnior como um daqueles que 
participaram ativamente dos trabalhos dessa Comissão, 
mas quero agradecer, por intermédio dele, a todos os 
Colegas que participaram desses trabalhos.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Garibaldi, me permite?

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Pois não, Senador Antonio Carlos Junior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Eu 
agradeço a sua manifestação em relação ao nosso 
trabalho. Eu acho que cabe a todos os Senadores da 
Comissão colaborar com a Presidência para que os 
trabalhos andem no ritmo que nós desejamos. Real-
mente, a produção da CAE neste semestre foi elogi-
ável, nós temos que elogiar a conduta de V. Exª e o 
trabalho dos Senadores. Então, eu agradeço a menção, 
mas também quero aqui elogiar a conduta de V. Exª, 
porque facilitou imensamente a tramitação e a votação 
de vários projetos importantes, bem como a realização 
de audiências públicas importantes para a tramitação 
dos projetos no Senado Federal.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Eu agradeço ao Senador Antonio Carlos Junior, que 
foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais atuantes e dos 
mais assíduos membros da Comissão.

Eu diria que o Senado hoje tem um número de 
Comissões muito maior do que quando aqui cheguei, 
em 1990, para exercer o primeiro mandato; tem um 
número muito maior, o que pode ter até provocado um 

certo esvaziamento naquelas Comissões mais impor-
tantes da Casa, mais tradicionais, como a Comissão 
de Constituição e Justiça, a Comissão de Assuntos 
Econômicos, e a Comissão de Assuntos Sociais, cuja 
Presidente é a Senadora Rosalba Ciarlini. Eu até vejo 
aqui que a Senadora Rosalba quer pedir um aparte. 
Este já está concedido para que eu possa ouvi-la.

A SRA. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Obriga-
da, Senador Garibaldi. Eu gostaria apenas de dizer 
do grande trabalho que V. Exª vem realizando como 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu 
sou participante, integrante daquela Comissão e vejo a 
sua competência, a sua dedicação, o seu esforço em, 
cada vez mais, dinamizar os trabalhos na Comissão 
que preside. E não é surpresa para nenhum de nós, 
até porque todos aqui viram a forma como o senhor 
conduziu o Senado Federal quando Presidente, num 
clima de muita paz, de muito entendimento e com a 
firmeza necessária nos momentos mais importantes, 
mais polêmicos. Para mim não foi nenhuma surpresa, 
porque também conheço a sua trajetória de político 
sério, ético, dedicado, de Governador que foi, defen-
dendo os interesses do nosso Estado, fazendo a re-
volução que o senhor fez na questão da água, com as 
adutoras. Implantou aquele programa vitorioso no Rio 
Grande do Norte, Senador Mão Santa, o senhor que 
foi Governador, o Senador Garibaldi; quando Governa-
dor, implantou o programa de adutoras e por isso ele 
é conhecido como o Governador das águas...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
do leite. Foi o Governador que mais deu leite à bacia 
leiteira.

A SRA. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – É verda-
de. Isso ajudou muito para a diminuição da desnutrição 
de nossas crianças e da mortalidade infantil. Mas, com 
relação à água, ele, inspirado pelos ensinamentos, pela 
luta de Monsenhor Expedito – a adutora, inclusive, 
tem o nome Monsenhor Expedito –, levou água para 
matar a sede de milhares de norte-rio-grandenses, 
nas mais diversas regiões. E um programa que ele 
deixou planejado para que pudesse ter continuidade, 
continuidade essa que nós não podemos, de forma 
nenhuma, abrir mão, porque o Rio Grande do Norte 
ainda precisa de mais adutoras, de complementações 
em determinadas áreas, e o tempo foi curto para que 
o Senador Garibaldi pudesse fazê-lo. Mas ele, como 
Senador, vai continuar, pela vontade, pela decisão do 
povo, nesta Casa, exatamente para que possa ajudar 
o seu Estado e a quem estiver à frente dos destinos do 
Rio Grande do Norte, a partir do próximo ano. E esse 
programa, eu sei, é muito importante, ao qual precisa-
mos dar continuidade para conseguir, cada vez mais, 
a participação do Governo Federal, com os recursos 
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que são do povo e que chegam ao Governo Federal, 
fruto da luta e do trabalho de todos os brasileiros; e 
entre todos os brasileiros estão a luta e o trabalho do 
Rio Grande do Norte. Quero parabenizar o Senador 
Garibaldi pelo trabalho que vem realizando na Presi-
dência da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Agradeço à Senadora e me sinto no dever de dizer – 
não é uma questão de reciprocidade –, mas me sinto no 
dever de dizer que a Senadora Rosalba realizou e realiza 
um grande trabalho à frente da Comissão de Assuntos 
Sociais. E nós somos, assim, levados a sempre estar 
trocando ideias sobre o trabalho das duas Comissões, 
porque uma complementa a outra. Quando passa uma 
matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, ela é 
sempre terminativa na Comissão de Assuntos Sociais. 
E esse caráter terminativo das matérias vem fazendo 
muito bem, creio eu, ao Senado Federal.

Concedo um aparte ao Senador Geraldo Mes-
quita.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) 
– Prezado amigo, Senador Garibaldi, há pouco V. Exª 
estava aqui, sentado do meu lado, e me perguntava, 
assim, meio surpreso, se de fato eu não seria candi-
dato à reeleição. Confirmei a V. Exª, dizendo que, de 
fato, eu não sou candidato à reeleição e apenas can-
didato a seu amigo, e V. Exª me estendeu a mão. É 
uma honra sempre apertar a mão de V. Exª. Tenho-o na 
conta de um grande amigo e um grande homem públi-
co. Rapidamente, e depois conversaremos a respeito, 
eu lhe digo que, entre muitas razões que me levaram 
a tomar a decisão de não ser candidato à reeleição, 
uma delas, e talvez uma das mais significativas, seja 
aquela relacionada com o fato de que eu observo, com 
muita tristeza, nestes últimos anos, que o Congresso 
Nacional – e esta Casa não está alheia a este fato – 
parece que tem uma pressa enorme em abdicar da 
sua condição de Poder e assumir um papel pequeno 
de auxiliar do Poder Executivo. Por que estou lhe di-
zendo isso? Porque um dos momentos em que eu vivi 
aqui uma expectativa de que isso não se confirmasse, 
foi exatamente quando V. Exª presidia esta Casa e to-
mou uma atitude que, naquela época, foi considerada 
inusitada, mas que para mim significou e significava, 
sim, a possibilidade de engrossarmos mesmo o pes-
coço e afirmarmos, com todas as letras, a importância 
do Poder Legislativo. Eu me refiro ao ato de devolução 
de uma Medida Provisória, que V. Exª, serenamente, 
sem alterar o tom de voz, laborou nesta Casa. Aquilo, 
para mim – quero confessar –, se V. Exª tivesse fei-
to apenas aquilo durante todo seu mandato, V. Exª já 
teria se credenciado, junto a este Senador que muito 
lhe admira, como um grande homem público. Portanto, 

eu estou lhe dando aqui, ao mesmo tempo em que... 
Eu nem lamento... V. Exª vai, como disse mesmo, cair 
em campo. Faço votos de que V. Exª seja muito feliz. O 
Congresso vai estar realmente meio parado; esta Casa 
também. Mas eu não poderia, no momento em que V. 
Exª anuncia que se licenciará, perder a oportunidade 
de dizer isto a V. Exª: tenho um profundo respeito pela 
atitude de V. Exª, pela sua conduta. E o extremo dis-
so, que todo o Congresso Nacional foi testemunha e o 
País inteiro, foi aquele ato que, para mim, naquele mo-
mento, significou a possibilidade de afirmarmos, mais 
uma vez, a independência do Poder Legislativo. Mas, 
lastimavelmente, parece que, de lá para cá, Senador 
Garibaldi, as coisas desandaram. A impressão que eu 
tenho, como eu disse, é que o Congresso Nacional 
parece que, nos últimos tempos, assumiu apressada-
mente um destino inglório de deixar de ser um Poder 
para se transformar celeremente numa forma auxiliar 
do Poder Executivo. Portanto, as minhas saudações a 
V. Exª, que, como eu disse, tranquilamente, sem alterar 
o tom de voz – e nesse ponto nós somos até um pou-
co parecidos, as pessoas também dizem: “O Geraldo, 
aquele sujeito calmo e tal” –, se identifica com essa 
vontade de afirmar a todo instante a força do Poder 
Legislativo que está minguando, definhando a olhos 
vistos, saindo pelos nossos dedos e pelos dedos da 
população brasileira. É uma pena que isso esteja acon-
tecendo. Boa sorte a V. Exª em sua campanha.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Agradeço ao Senador Geraldo Mesquita. O aparte 
de V. Exª teve um efeito para mim contraditório. Eu 
agradeço muito a V. Exª pelo seu elogio e que me le-
vou agora a fazer um exame de consciência e ver que 
tudo aquilo que eu falei antes do aparte de V. Exª de 
repente perdeu muito o sentido; porque eu estava aqui 
falando sobre a rotina de uma Comissão e V. Exª veio 
com o seu aparte e me disse: “Olhe! Deixe isso aí de 
lado, porque isso aí não está valendo muito”.

Se nós fizermos um balanço mais amplo, o Poder 
Legislativo vai ficar muito, muito a dever na sua função es-
sencial, que é a de legislar e fiscalizar o Poder Executivo. 
Eu tenho V. Exª, Senador Geraldo Mesquita – e não se 
trata aqui de trocar louvores e elogios –, como um homem 
sério, como um homem dedicado à vida pública...

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– V. Exª, antes de ser Senador, antes de ser homem 
público, político, foi Procurador. Ainda é, talvez, por-
que eu não sei se V. Exª já se aposentou, Procurador 
da Fazenda Pública. Mas V. Exª realmente me faz ver 
agora que o relatório que eu fiz precisava... Depois 
desse relatório que eu fiz, tem outro capítulo dizendo: 
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tudo isso que está sendo feito não pode deixar de fazer 
com que nós nos lembremos de que o Poder Legislativo 
continua sendo garroteado pelo Poder Executivo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– O Senador Mão Santa hoje está apressado.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Diga quantos minutos V. Exª deseja que eu darei.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Eu desejo pouquíssimos minutos. Só dois, para dizer 
ao Senador Geraldo Mesquita...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Mas eu vou dar dez, que é a nota que eu quero dar 
a V. Exª.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 
– Eu apenas acho – e me permita o que eu vou dizer 
agora – que ele deveria continuar na trincheira. Ele 
deveria continuar no posto de luta, e não nos deixan-
do aqui com menos um guerreiro, com menos um da-
queles que têm essa visão de que o Poder Legislativo 
precisa se afirmar no País.

Compreendo. Não sei exatamente qual o moti-
vo, mas vejo que um dos motivos foi o desalento, foi 
o desencanto; talvez o desencanto que, às vezes, faz 
morrer o ideal. Mas, Senador Geraldo Mesquita, olhe, 
eu lamento muito. Quando eu tomei conhecimento – 
eu não sabia, mas eu fui advertido que V. Exª não iria 
continuar –, eu vim lhe perguntar, porque não acredi-
tei muito, mas V. Exª me disse que havia, realmente, 
deixado de ser candidato.

Eu quero dizer a V. Exª que não é hora, claro, de 
pedir para V. Exª reconsiderar, nem tenho essa força, 
mas é hora de dizer a V. Exª que não nos abandone. 
Não deixe de estar sempre ao lado daqueles que você 
sabe que estão lutando por esses ideais de valoriza-
ção do Poder Legislativo.

Agradeço ao Senador Mão Santa.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Ainda tem tempo.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB – RN) 

– Tenho tempo? V. Exª vem dizer agora?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Não, V. Exª ainda tem um saldo e, no meu coração, 
tem as quatro cavidades.

Agora, convidamos para usar da palavra o Se-
nador Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.

Antes, porém, há uma comunicação da Presi-
dência.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência designa Relatores Revisores das medidas 
provisórias os seguintes Srs. Senadores:

– Lúcia Vânia, da Medida Provisória nº 
483, de 2010 (Projeto de Lei de Conversão 
nº 8, de 2010);

– Rosalba Ciarlini, da Medida Provisória 
nº 484, de 2010; e

– Adelmir Santana, da Medida Provisória 
nº 486, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se-
nadora Rosalba, V. Exª terá que estar aqui presente.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Es-
tarei, Sr. Presidente, com o maior prazer, até porque 
essa medida provisória é importantíssima para o En-
sino Médio, e vou relatá-la com o muito afinco. Além 
disso, nós vamos ter...

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Eu 
quero reconhecer o estoicismo de V. Exª num período 
eleitoral. Sei que V. Exª está muito, muito forte, e a ex-
pectativa é grande do povo. Hoje assisti a manhã toda a 
V. Exª dirigindo, com muita sensibilidade e estoicismo, a 
Comissão de Assuntos Sociais. E ainda vai pegar aqui 
a relatoria dessa matéria em campanha política.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – É 
verdade. A campanha política é um momento importante 
– e sou candidata ao Governo do Rio Grande do Norte 
–, mas a minha responsabilidade como Senadora é de-
fender os interesses do povo brasileiro e, nesse caso, o 
Ensino Médio. Trata-se de tema relacionado diretamente 
à juventude, é algo fundamental que venho defender com 
muito prazer, com muita dedicação e com muita paixão.

E vamos ter, também, nos dias 3 ou 4, o segundo 
turno da nossa PEC sobre a licença-maternidade. Então, 
espero que possamos aprová-la no segundo turno, para 
que ela possa caminhar na Câmara, com muita rapidez, 
e se transformar em realidade o mais rápido possível, e 
as mulheres poderão ter a licença-maternidade de seis 
meses como um direito constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Só 
agora eu entendo o filósofo, que diz: “quando quiseres con-
seguir uma coisa, busque uma pessoa ocupada”. E V. Exª, 
com as suas inúmeras ocupações, arruma tempo e faz.

Na tribuna, o Senador Alvaro Dias. Ele é Senador 
pelo Paraná. Na disputa como Vice do Serra, ele me 
derrotou, e eu fiquei orgulhoso de ser derrotado por 
ele, porque é um homem de virtudes extraordinárias 
– 40 anos de política inatingíveis. Começou lá em Lon-
drina, sua cidade, como Vereador. E é um título para 
mim: fui eliminado nas oitavas de final. Ele é quem foi 
eliminado pelo Índio lá do Rio de Janeiro. Eu perdi para 
V. Exª e fiquei orgulhoso. Expliquei e o Piauí aceitou: 
bem, para o Alvaro Dias...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador 
Mão Santa. 
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Srs. Senadores, Srªs Senadoras, já que o Sena-
dor Geraldo Mesquita falou aqui hoje em desencan-
to, lembro que há tantos desencantos que temos de 
superá-los.

Mas, hoje pela manhã, ouvimos o Secretário da 
Receita Federal, Otacílio Cartaxo, que veio depor sobre 
a quebra de sigilo fiscal de Eduardo Jorge e também 
da empresa Natura, de Guilherme Leal, candidato a 
Vice-Presidente da República na chapa da Senadora 
Marina Silva. Uma afronta à Constituição, desrespeito 
ao Código Tributário Nacional, violando direitos indi-
viduais constitucionais, mas, sobretudo, afrontando o 
Estado democrático de Direito.

Ouvimos do Secretário da Receita que o vaza-
mento de informações ocorreu realmente na Receita 
Federal. Ele tem conhecimento dos nomes dos funcio-
nários que tiveram acesso às informações sigilosas 
de Eduardo Jorge e da empresa Natura. Ele não os 
revelou, afirmando que aguarda a conclusão do inqué-
rito administrativo. Mas, se havia alguma dúvida em 
relação à origem do vazamento dessas informações, 
dúvida não há mais.

De outro lado, é preciso dizer porque isso ocor-
re exatamente em ano eleitoral. Não restam dúvidas, 
Senadora, de que a espionagem é parte de uma es-
tratégia com o objetivo de alimentar uma central de 
dossiês, que se montava no comando da campanha 
da Srª Dilma Rousseff.

Houve a quebra do sigilo fiscal de Eduardo Jorge 
e também a quebra do seu sigilo bancário. As informa-
ções foram divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo. 
As informações bancárias não foram recolhidas junto 
à Receita Federal; portanto, houve, sim, quebra do 
sigilo bancário.

Nos subterrâneos da política, os marginais atu-
am buscando informações sigilosas, transformando-as 
em criminosas para alvejar adversários que disputam 
o poder no País. É parte do aparelhamento do Estado. 
O Governo Lula aparelhou o Estado brasileiro e, mais 
que o Estado, aparelhou paraestatais, organizações 
não governamentais – é claro que existem as exceções 
honrosas –, movimentos sociais, incluindo centrais 
sindicais, sindicatos, cooperativas de crédito.

O aparelhamento da máquina pública expandiu-
se para organizações não governamentais. Aparelha-
mento este que chega à Receita Federal, que chega à 
Corregedoria-Geral da Receita, encarregada de apurar 
responsabilidades nesse episódio de quebra de sigilo 
fiscal. Portanto, cabe à Polícia Federal e ao Ministério 
Público apurar. Não há como nos assegurarmos da lisu-
ra de procedimentos de um inquérito administrativo que 
se realiza num instrumento aparelhado a serviço de um 
projeto de poder de quem exerce o mando do País.

Ora, Sr. Presidente, em 2006, o Blog do Josias, 
da Folha de S.Paulo, divulgou que um auditor da Re-
ceita, de nome Washington, acessara informações si-
gilosas de contribuintes, e nós pedimos a investigação 
à época; em 2006, coincidentemente no período em 
que nós estávamos concluindo CPIs: CPI do Mensa-
lão, CPI dos Correios e também em um ano eleitoral 
– 2006 foi ano eleitoral coincidentemente. Buscamos 
informações oficiais e fomos informados de que houve 
30 mil acessos, alcançando 13.000 contribuintes da 
Receita Federal. Espionagem, invasão da privacidade, 
bisbilhotagem da vida alheia, afronta à Constituição, 
práticas do totalitarismo.

Ora, Sr. Presidente, cabe agora, depois do de-
poimento do Secretário da Receita na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, aguardar os proce-
dimentos da Polícia Federal e do Ministério Público.

Confiamos no Procurador-Geral da República, 
que tem demonstrado atuação firme e imparcial. Nós 
não podemos admitir esta afronta ao Estado demo-
crático de Direito. São organizações que se instalam 
na máquina pública com o objetivo de prestar serviço 
à causa de um projeto de poder que está em disputa 
agora no ano eleitoral.

Mas, Sr. Presidente, tenho hoje um outro tema 
que diz respeito não apenas ao Senador Geraldo Mes-
quita Junior, que é alvo de uma representação junto ao 
TSE, a pretexto de que fizera, da tribuna do Senado, 
campanha eleitoral. Campanha eleitoral tem feito o 
Presidente da República, usando a máquina pública de 
forma reincidente. Aliás, desdenha da Justiça Eleitoral 
do País, afronta a lei, abusa e beneficia a sua candida-
ta. As multas são irrisórias, não são pagas por ele e, 
evidentemente, estabelecendo a relação custo/benefí-
cio, sente que é vantagem transgredir a legislação do 
País, afrontar a lei e desdenhar dos que julgam. Mas 
um Senador da República não pode debater os proble-
mas do País da tribuna do Senado Federal.

São duas questões: a representação movida 
contra o Senador Geraldo Mesquita Júnior e uma ou-
tra decisão da Mesa do Senado, que espero não se 
consuma, ou, se já é decisão, que ela seja revista, de 
impedir que as sessões plenárias do Senado Federal 
sejam reprisadas no período noturno, como de praxe, 
Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior. Uma espé-
cie de Lei Falcão moderna, uma tentativa de silenciar 
Senadores da República.

Estaríamos nós impedidos de participar do de-
bate no ano eleitoral ou é do nosso dever alimentar 
esse debate? Afinal, nesta Casa existem só oposi-
tores do Governo ou aqui também se encontram os 
governistas?
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Esse é o segundo ponto, mas o primeiro, Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, que o atinge, faz-me lembrar 
de artigo publicado por um eminente jurista e professor 
do Paraná, Dr. René Dotti. O título do artigo é “Obje-
ção de consciência e liberdade parlamentar”.Ele diz: 
“A primeira traduz o direito à liberdade de convicção 
pessoal, assumida sincera e honestamente pelo ser 
humano”. Estaria o Senador Geraldo Mesquita Júnior 
impedido de exercitar este direito, a liberdade de con-
vicção pessoal?

Determinados atos impostos pela vonta-
de superior, seja ela oriunda da lei ou de uma 
ordem de autoridade, não podem constranger 
a liberdade de convicção individual, sob pena 
de serem eliminadas outras liberdades funda-
mentais, como a liberdade de pensamento e a 
liberdade de opinião, que constituem territórios 
indevassáveis da alma e virtudes sagradas da 
existência humana.

Ninguém será privado de direitos por motivo de 
convicção filosófica ou política. Isso é da Lei Funda-
mental. 

Poderia alguém representar contra o Senador 
Geraldo Mesquita Júnior porque desta tribuna se pro-
nunciou a respeito das suas convicções pessoais, po-
líticas, e defendeu teses, abordou temas, fez críticas e 
insinuou caminhos que entende ser os adequados e 
que devem ser percorridos pelo povo brasileiro? Co-
meteu ele uma transgressão à legislação ou cumpriu 
o seu dever de parlamentar?

“Por outro lado, a independência do Po-
der Legislativo, expressamente declarada na 
Lei Fundamental, é uma das conquistas da ci-
vilização e da cultura no âmbito da tripartição 
dos Poderes do Estado”.

Onde fica a independência do Poder Legislativo? 
Não haveria uma invasão de competência ao pretende-
rem impor ao Senador Geraldo Mesquita Júnior o que 
ele deve falar desta tribuna e ao pretenderem puni-lo 
porque algo disse que desagradou àqueles que não 
concordam com as suas convicções?

E mais: este é um lamentável episódio, e é pre-
ciso evocar um elementar princípio da democracia re-
presentativa, consagrado na Declaração dos Direitos 
do Homem e do Cidadão, de 1789 – não é de ontem 
e não é de hoje: “qualquer sociedade em que não es-
teja assegurada a garantia dos direitos nem estabele-
cida a separação dos poderes não tem constituição”. 
Se não garantem a separação dos poderes, rasgam 
a constituição.

O apelo que formulo ao Presidente Sarney, que 
aqui não está, é que não se apequene diante de determi-

nadas imposições. Por que obedecer a esta tentativa de 
se impor silêncio noturno aos Senadores da República? 
Durante o dia podemos falar, à noite não podemos. É 
estranho! Estão contra a noite ou contra o Senado?

A TV Senado não pode veicular o discurso do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, com as críticas que 
tem feito da tribuna, à noite. Certamente o discurso 
do Senador Mozarildo Cavalcanti, à noite, despertaria 
consciências adormecidas.

Que o Presidente Sarney não ceda a esse tipo de 
imposição, ou de apelo, ou de solicitação, porque, na 
consulta que se fez ao TSE, eu não encontrei nenhu-
ma determinação do Poder Judiciário relativamente à 
veiculação, à reprise das sessões do Senado Federal 
no período da noite. Portanto, não cabe ao Presidente 
do Congresso Nacional reduzir as prerrogativas daque-
les que o integram. Ao contrário, a defesa das nossas 
prerrogativas é missão intransferível do Presidente do 
Congresso Nacional.

Eu vou conceder um aparte primeiramente ao 
Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, com sa-
tisfação, e depois ao Senador Mozarildo Cavalcanti, 
antes de continuar.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Alvaro Dias, é importante o pronunciamento de 
V. Exª. Inclusive, aproveito para me solidarizar com o 
Senador Geraldo Mesquita, pois foi absurda a tentativa 
de calá-lo. Nós temos a palavra como um instrumen-
to fundamental da nossa atuação, e ela é inviolável, 
ela não pode ser censurada, e, de qualquer maneira, 
qualquer impedimento de reprisar os programas é uma 
tentativa de nos calar e de nos impedir de falar. Portan-
to, eu concordo inteiramente com o pronunciamento 
de V. Exª. Ontem mesmo, eu vim aqui fazer críticas ao 
programa da candidata Dilma Rousseff, como farei 
em qualquer momento que, durante a campanha, for 
necessário, porque eu não posso ficar tolhido de me 
manifestar. Hoje me manifestarei de novo. Eu não vou 
deixar de me manifestar. Isso não significa fazer cam-
panha; significa se posicionar politicamente e se co-
locar da forma que o povo que nos pôs aqui quer que 
nos coloquemos. É nosso dever, e não podemos ser 
impedidos de cumprir o nosso dever. Então, é muito 
pertinente a colocação de V. Exª nos dois pontos, que 
acabam se encontrando. Ou seja, continuaremos, sim, 
a criticar o Governo e a criticar os programas da candi-
data. Por quê? Porque, se não concordamos com eles, 
não podemos ficar calados. Portanto, eu vou continuar 
fazendo críticas sempre que couber. Não vou exagerar, 
mas vou, sempre que couber, fazer críticas, porque é 
meu dever fazê-las. E V. Exª está cumprindo com o 
seu dever, como o Senador Geraldo Mesquita estava 
cumprindo com o dever dele e o Senador Mozarildo 
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também, em várias intervenções, colocando a sua 
posição. Então, nós temos de reagir a essa situação. 
Nós não podemos aceitar isso. É inaceitável qualquer 
censura, por parte de quem quer que seja, em relação 
à nossa maneira de pensar e aos nossos pronuncia-
mentos. Muito obrigado, Senador Alvaro.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado, 
Senador ACM Júnior.

Se nós estivéssemos isolados aqui, como oposi-
cionistas, certamente poderiam imaginar que estaríamos 
num palanque eleitoral. Não; a Casa é multipartidária: 
aqui estão os governistas e os oposicionistas. Nós fala-
mos e ouvimos. Aqui se estabelece o contraditório, es-
sência do regime democrático. Não admitir que aqui se 
debatam os problemas do País é desejar uma campanha 
eleitoral do silêncio, e isso só agrada aos totalitários.

Não há como admitir a volta ao passado de au-
toritarismo, onde se impunha, através da Lei Falcão, o 
silêncio absoluto dos que disputavam o voto do povo. O 
que desejam impor ao Senado Federal é uma espécie 
de Lei Falcão dos novos tempos, e nós não podemos 
admitir, e que não admita a Mesa do Senado Federal, 
e que não admita isso o Presidente José Sarney.

Senador Mozarildo Cavalcanti, com prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Alvaro Dias, V. Exª estava pegando o avião para vir 
a Brasília quando eu comentei com V. Exª essa questão, 
que, por acaso, fiquei sabendo, porque pessoas lá do 
meu Estado, no interior, que têm parabólica e, à noite, 
assistem à TV Senado através da parabólica – não têm, 
portanto, tevê a cabo, é por meio da parabólica... Por-
tanto, depois das 21h30min, quando termina a novela, 
vão assistir – e às vezes assistem integralmente – à 
sessão do Senado. Quantas vezes eu chego no inte-
riorzão lá do meu Estado, e as pessoas dizem: “Ah, vi 
o senhor falando tal dia sobre tal tema assim, assim, 
e a minha opinião é essa”, e tal. Muito bem. E essas 
pessoas começaram a se comunicar comigo, dizendo 
que à noite não estava mais saindo a reapresentação 
da sessão do Senado. Comecei a checar. E quero dizer 
a V. Exª: que fiz um pronunciamento, aqui, há poucos 
dias, defendendo a Secretaria de Comunicação Social 
do Senado, defendendo os meios de comunicação do 
Senado, porque, não fossem eles, sequer a população 
saberia o que nós estamos fazendo aqui. Existindo eles, 
já não é lá grande coisa, porque nós não teríamos es-
paço nos meios de comunicação, privados ou públicos, 
com o tempo que nós temos na TV Senado, na Rádio 
Senado, no Jornal do Senado. Então, como estranhei, 
procurei conversar com o Secretário de Comunicação, 
que me mandou esse laudo, ao qual eu acho que V. Exª 
já se referiu... Ou melhor, um parecer do Advogado do 
Senado, que não é a pessoa que deve cuidar disso, di-

zendo que não deveria haver a reapresentação porque 
seria um programa eleitoral ou equivalente a um progra-
ma eleitoral. Eu considero isso um absurdo! Falei isso 
para o Presidente Sarney hoje. E pior: ontem, eu fiz um 
pronunciamento aqui e, na apresentação na Internet, 
Senador Alvaro, foi editada minha fala.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Censura. 
Censura!

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Exa-
tamente. Então, não é possível isso, ou seja, nós mes-
mos nos ajoelhar-nos diante de uma situação dessa. 
Não podemos nem sequer aceitar que um parlamentar 
seja processado pela opinião que emite da tribuna – e 
já há jurisprudência do Supremo sobre isso.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É consti-
tucional.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – É 
constitucional. Então, eu não consigo entender porque 
isso está acontecendo. Agora, nós não podemos ficar 
simplesmente estranhando. Nós temos de reagir. Eu 
já falei com o Presidente da Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Espero que a própria Mesa do Senado 
veja isso. O Presidente Sarney disse, inclusive, que 
somente essa questão da reapresentação estaria pa-
cificada. Eu acho que não está. Eu acho que temos 
de ter a reapresentação. A reapresentação, o que é? 
O nome está dizendo: é a apresentação, de novo, da 
sessão. Portanto, não há nenhuma inovação no que 
nós estamos dizendo agora, aqui. Então, eu quero di-
zer a V. Exª que também estou indignado com essa 
questão, porque fere todos os princípios, de que não 
possamos usar a tribuna agora, por exemplo, para eu 
criticar a ação nefasta que o Governador de meu Estado 
está fazendo para tentar se reeleger, contra o povo de 
Roraima; ou eu não poder criticar, por exemplo, como 
disse o Senador Antonio Carlos Magalhães, o progra-
ma de governo apresentado pela presidenciável Dilma 
Rousseff ou pelo presidenciável...

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Ele tem 
que escolher um deles para criticar.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então, 
não tem essa história. Aliás, o tema “eleição” devia ser 
o grande tema nesses oitenta dias que faltam para a 
eleição. Esse devia ser o tema do dia a dia aqui, para, 
inclusive, despertar nos ouvintes da Rádio Senado e 
nos telespectadores da TV Senado a importância do 
voto consciente neste momento. Portanto, quero me 
solidarizar e me engajar com V. Exª nessa posição de 
defesa da autonomia do Poder Legislativo.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – A interde-
pendência dos Poderes e as prerrogativas do Parla-
mentar de exercer o seu mandato com a liberdade de 
ter convicções pessoais, convicções políticas.
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Imagine, Senador Mozarildo, se impedem a vei-
culação das sessões do Senado Federal, se também 
impedirão a reprise dos debates na TV. Teremos debate 
na Rede Globo, teremos debate na Rede Bandeirantes, 
teremos debate na Rede TV, debates já anunciados entre 
os candidatos à Presidência da República. O que ocorre 
no Senado Federal é o debate, o debate entre os Partidos 
Políticos, o debate entre Governo e oposição. Portanto, 
se não se deve reprisar as sessões do Senado Federal, 
cenário para o debate político e democrático, certamente 
imaginarão ser possível também impedir os debates dos 
candidatos através das emissoras de TV do País. 

Concedo ao Senador Geraldo Mesquita Júnior, 
com satisfação, um aparte.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Prezado amigo, Senador Alvaro Dias, estou inscrito, 
mas não sei se vou conseguir falar. Quero, inclusive, 
aproveitar seu discurso para, em aparte, também tocar 
no assunto. Quero agradecer também a participação 
do Senador Antonio Carlos, do Senador Mozarildo no 
debate, até porque, Senador Alvaro Dias, esse assun-
to não diz respeito ao Senador Geraldo Mesquita; diz 
respeito ao Parlamentar brasileiro, Deputado Federal 
e Senador como um todo. Entre 513 Deputados Fe-
derais e 81 Senadores, fui escolhido, não sei se ale-
atoriamente, ou deliberadamente, para resolver um 
problema que teve iniciativa do Ministério Público, que, 
diga-se de passagem, cumpre seu papel. Não tenho, 
absolutamente, nenhuma dúvida com relação a isso. 
O Ministério Público provocou o Judiciário. Achou por 
bem provocar. Acho que de forma equivocada, mas 
respeito a iniciativa do Ministério Público. Pois bem, 513 
Deputados e 81 Senadores, durante todo o tempo, nas 
suas Casas Legislativas, falam do fato principal que 
temos no momento. Qual é o fato principal que temos 
no momento, Senador Alvaro Dias? O processo elei-
toral brasileiro. Não estou aqui, como a gente diz no 
popular, entregando os colegas, não! Mas, diariamente, 
tanto na Câmara como no Senado, os Parlamentares 
tratam de falar sobre o processo eleitoral, sobre os 
candidatos, posicionam-se, tomam partido. Trata-se 
de um fato inusitado neste “País do nunca, jamais, em 
tempo algum”, mas aqui cabe esta expressão: nunca 
neste País houve uma representação similar a esta, 
nem de longe. Nunca! Tivemos várias Constituições, 
culminando com a de 1988, e nunca um Parlamentar 
foi alvo de uma representação dessa natureza. Nun-
ca, nunca, nunca! É um fato inédito. Acredito que seja 
um verde que o Ministério Público jogou, para ver se 
o Poder Judiciário acolhe. Se acolher, olhe, não sei 
o que será do Congresso Nacional, que já está clau-
dicando, por conta de uma grande parte dos nossos 
companheiros, que não se compenetram na necessi-

dade de manter isto aqui vivo, como uma força políti-
ca, como um Poder. Estamos tratando aqui, Senador 
Alvaro Dias, não é de uma representação ao Senador 
Geraldo Mesquita, mas de uma representação que 
diz respeito a todos os Parlamentares federais deste 
País. Se ela prosperar, estaremos numa situação de 
ter que submeter nossa futura fala ou ao Ministério 
Público, ou ao Poder Judiciário, para saber se aquilo 
que vamos dizer é passível ou não de sanção. Ou seja, 
instalar-se-á a censura clara e cabal na cabeça dos 
Parlamentares brasileiros. A Constituição é muito cla-
ra. Art. 53 da Constituição: os Deputados e Senadores 
são invioláveis. O que significa inviolável? Algo que não 
pode ser violado. São invioláveis, civil e penalmente, 
por quaisquer de suas opiniões, palavras e voto. Aí, al-
guém pode perguntar: “Sim, mas vocês estão acima da 
lei?”. Negativo! Nesse particular, a Constituição é que 
nos rege. Nossa opinião, nossa palavra e nosso voto 
não podem ser violados por uma ação civil ou penal. 
Agora, nossos atos, sim, estão sujeitos à lei. Se saio 
daqui e mato alguém na rua, vou ser punido, vou ser 
preso, vou ser condenado, se o julgamento resolver 
nesse sentido. Não estamos acima da lei, mas, numa 
democracia, esse é um princípio constitucional, ou seja, 
a palavra do Deputado, do Senador é garantida, sua 
opinião é garantida, seu voto e garantido, diga o que 
disser desta tribuna. E aí vem a segunda questão, que 
V. Exª coloca com muita propriedade: quer dizer que, 
transmitindo o que a gente fala de dia aqui, tudo o que 
falarmos está coberto pelo manto da Constituição, e 
à noite, não? Quer dizer que, de dia, é constitucional, 
à noite é inconstitucional? Acho que os colegas que o 
Senador Mozarildo tanto elogiou ultimamente – e reco-
nhecemos, sim, o trabalho incansável dos profissionais 
da área de comunicação do Senado –, não podem ser 
responsabilizados. Essa responsabilidade é da Mesa 
do Senado Federal. A Mesa do Senado Federal, se 
determinou a suspensão da transmissão do que pas-
sa nesta Casa de dia, em relação à noite, a Mesa do 
Senado haverá de rever essa decisão, porque é uma 
decisão que apequena o Senado Federal, diminui mais 
ainda o Senado Federal. Ainda há pouco, eu declarava 
aqui meu desencanto genuíno. Posso estar equivocado. 
Eu disse aqui, aparteando o Senador Garibaldi, que 
uma das razões que me levaram a decidir não ser mais 
candidato é o fato de que, durante todo o tempo em 
que estou nesta Casa, percebi, com maior clareza... 
E aqui quero destacar o papel relevante que cumprem 
Parlamentares da sua estatura, da do Senador Moza-
rildo, da do Senador Antonio Carlos e de tantos outros. 
Mas a sensação que tenho aqui é a de que a grande 
maioria do Congresso Nacional aceita passivamente o 
fato de que isso aqui deve se desvestir da sua condi-

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL86



35832 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

ção de poder, para se tornar um órgão auxiliar do Po-
der Executivo. Estamos em marcha forçada para isso, 
e, se por acaso o Tribunal Superior Eleitoral, a quem 
também rendo aqui minhas homenagens, decidir aco-
lher uma representação como essa, olha, será a última 
gota que faltava! Aí, sim, não será o Senador Geraldo 
Mesquita; serão todos os Parlamentares federais que 
estarão sob o manto de uma censura. Teremos rasgado 
a Constituição, aquela que nós juramos defender aqui 
nesta Casa, e a teremos rasgado por conivência, se 
admitirmos uma coisa dessas, não é? De minha parte, 
vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Contra-
tei um advogado, ele já apresentou uma defesa, uma 
defesa brilhante, vou me ater a ela aqui da tribuna 
assim que for possível, hoje ou amanhã, para revelar 
alguns pontos dessa defesa, que são relevantes. Se 
for condenado a pagar a famigerada multa, vou recor-
rer ao Supremo, porque é uma questão constitucional. 
De minha parte, não ficarei quieto. Agora, advirto os 
meus Pares, advirto porque essa é uma questão fun-
damental, isso não diz respeito somente ao Senador 
Geraldo Mesquita. Hoje, eu estou sendo, isoladamen-
te, alvo dessa representação, mas é um verde que se 
jogou para ver se cola. Se colar, adeus independência 
e autonomia do Congresso Nacional. Adeus! É como 
se, de uma hora para outra, Senador Alvaro Dias, re-
solvêssemos tirar a vitaliciedade dos juízes, a inamo-
vibilidade deles, a irredutibilidade dos salários deles. 
Equivaleria a isso. Como é que fica um juiz sem as 
garantias constitucionais que o Judiciário conquistou 
na Constituição de 1988? É o que se pretende fazer 
com os Parlamentares federais brasileiros, com essa 
representação, e, lamentavelmente, infelizmente, mes-
mo cumprindo o seu papel, o Ministério Público abre 
uma janela, escancara a janela para aqueles que que-
rem ver, de fato, diminuídos o Parlamentar brasileiro e 
o Congresso Nacional. Essa janela se escancara. De 
modo que essa defesa não é só minha. Essa defesa 
tem de ser do Parlamentar federal brasileiro, porque é 
o exercício do mandato Parlamentar que está em jogo. 
Não é a fala do Senador Geraldo Mesquita. Eu já estou 
de saída, pouca coisa acontecerá comigo. Vocês vão 
ficar aqui e, se uma representação dessa prosperar, 
eu não sei o que vai acontecer com os Parlamentares 
federais brasileiros e com o próprio Congresso Na-
cional. Desculpe o alongado, Senador Alvaro. Como 
eu disse, eu queria aproveitar o seu pronunciamento, 
a quem agradeço demais, Parlamentar por quem eu 
tenho extremo respeito. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 

Agradeço, inclusive, por V. Exª ter introduzido o assun-
to. V. Exª tem a capacidade de falar de forma didática 

sobre as coisas. Acho que o povo brasileiro, ouvindo V. 
Exª, compreendeu exatamente a extensão e o alcance 
do que V. Exª falou e do que está em jogo neste mo-
mento. Agradeço a oportunidade do aparte. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu agradeço 
a V. Exª o aparte adequado e, certamente, sábio. 

V. Exª, que sequer disputa eleição, é acusado de 
fazer campanha eleitoral no Senado Federal, da tribuna 
do Senado Federal. Se estivéssemos, aqui, ouvindo 
os governistas enaltecerem os feitos do Governo, não 
entenderiam como proselitismo eleitoral. A crítica é; o 
elogio, não. Eu imagino o que pode ocorrer a este País 
se não houver resistência. 

Senador Geraldo Mesquita Júnior, a palavra é a 
nossa ferramenta de trabalho. Querem nos roubar a 
ferramenta que temos para exercitar o mandato que re-
cebemos. Já há algum tempo, o jornal O Estado de S. 
Paulo é vítima de censura. O Senado Federal passa a ser 
vítima de censura. Primeiramente, a censura. E depois, 
o que virá? Se o silêncio se fizer, o que ocorrerá após o 
silêncio? Trancarão as portas do Parlamento? Fecharão 
as redações dos jornais no País? Ou nos transforma-
mos, rapidamente, numa Venezuela? Temos vocação 
para sermos coadjuvantes de Hugo Chávez? 

Ora, Senador, não é V. Exª que está sendo alvo 
de uma representação. É a liberdade do exercício do 
mandato parlamentar. Portanto, todos nós somos seus 
parceiros nessa lide. 

Obviamente, nós depositamos confiança no Tri-
bunal Superior Eleitoral, que recolocará essa questão 
no seu devido lugar, sem cometer a afronta que não 
imaginamos seja possível da parte de personalidades 
talentosas e preparadas que ocupam, hoje, a função 
de juízes no Tribunal Superior Eleitoral.

Eu vou conceder, antes de concluir, o aparte que 
solicita o Senador Mozarildo Cavalcanti. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Alvaro, volto a aparteá-lo porque fui observar, aqui 
na Constituição, e quero deixar registrado, o art. 53, 
que é bem claro: “Art. 53. Os Deputados e Senadores 
são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de 
suas opiniões, palavras e votos.” No §8º, ouçam este 
detalhe: “As imunidades de Deputados ou Senadores 
subsistirão durante o estado de sítio (...)”. Quer dizer, 
até no estado de sítio, nós temos essa imunidade para 
falar da tribuna. A imunidade que nós temos, hoje, é só 
essa. Como disse o Senador Geraldo Mesquita, nós 
não temos outra imunidade. Podemos ser processa-
dos por crimes comuns, contra a honra das pessoas, 
mas não podemos ser impedidos de exercer o nosso 
direito de ir à tribuna. “(...) só podendo ser suspensas 
mediante o voto de dois terços dos membros da Casa 
respectiva, nos casos de atos praticados fora do recin-
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to do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis 
com a execução da medida.” Veja bem, que então até 
num caso de estado de sítio a nossa inviolabilidade da 
palavra está garantida. E o que nós estamos vivendo? 
Parece até, se nós observarmos... V. Exª falou que nós 
estamos caminhando para um esquema de censura 
gradual, mas segura. É só ver esse PNDH (Programa 
Nacional de Direitos Humanos) ou dos “hermanos”. 
Agora, já tem o PNDH 3 ou 13, não sei. O certo é: qual 
é a principal peça desse programa? É, justamente, a 
censura de maneira sutil, através de um conselho, da 
liberdade de expressão de qualquer pessoa e, princi-
palmente, dos Parlamentares. Então, eu quero dizer 
que temos, de maneira veemente, inclusive, por medida 
judicial, de fazer valer o que manda a Constituição.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Nós esta-
mos tratando, exatamente, da defesa do Estado de-
mocrático de direito. Desde o início deste pronuncia-
mento, quando abordei a quebra de sigilo fiscal, de 
sigilo bancário, até este momento, em que debatemos 
a censura ao próprio Senado Federal, uma instituição 
parlamentar que tem de ser preservada a serviço da 
democracia, nós estamos, exatamente, defendendo o 
Estado democrático de direito. 

V. Exª, ao se referir à Constituição, cita dispositi-
vos essenciais, que preservam as nossas prerrogati-
vas. Portanto, defender as prerrogativas do Parlamento 
não é defender o interesse individual, é defender o in-
teresse coletivo, e cabe ao Presidente do Congresso 
Nacional, em primeiro lugar, essa defesa. 

Respeitosamente, eu quero discordar de quem ide-
alizou a consulta ao Tribunal Superior Eleitoral. O Senado 
Federal não tem por que fazer consulta sobre o que pode, 
o que deve, o que não pode e o que não deve fazer aqui. 
Nós não podemos afrontar a nossa própria independência 
com atitudes de submissão, que nos levam a consultar o 
TSE sobre o que devemos fazer aqui. 

Perdoem-me por discordar, mas discordo do 
Presidente da Casa ou de quem quer que tenha sido 
o responsável por essa consulta ao Tribunal Superior 
Eleitoral. E, a bem da verdade, na resposta a essa con-
sulta, não há nenhuma imposição em relação a não se 
reprisar as sessões do Senado Federal.

Desejo encerrar, para conceder a oportunidade aos 
demais de se pronunciarem. Antes, porém, vou conceder, 
com satisfação, o aparte ao Senador Mão Santa.

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Alvaro 
Dias, V. Exª, com sabedoria, com competência... Já 
passamos a época do futebol, mas quero lhe dizer 
que V. Exª me lembra o Nilton Santos, aquele jogador 
clássico. Mas eu queria dizer o seguinte: a ignorância é 
audaciosa. Tem muita gente aí nesse Ministério Público 
que faz um “concursozinho” e não são os pais da Pátria. 

Os pais da Pátria somos nós. Atentai bem! No período 
militar, Paulo Brossard – outro dia eu li o livro dele, é 
bom que leiam, ele o publicou quando fez 80 anos –, 
os pronunciamentos dele de oposição eram duros, do 
Paulo Brossard. Geraldo Mesquita, duravam três horas 
e meia. Então, eles foram mais sábios do que isso que 
se está implantando aqui para acabar. O Presidente 
era Petrônio Portella, do Piauí. Então, aí ele limitou 
para uma hora. O Paulo Brossard não gostou. Mas aí 
o Paulo Brossard, em vez de vir uma vez por semana 
e falar por três horas e meia, ele vinha três vezes. Eu 
sei que os pronunciamentos dele eram contundentes. 
Oposição, a ignorância é audaciosa, aprendam, viga-
ristas! Oposição, está ali o Rui Barbosa. Quem é o sím-
bolo maior do que o Rui Barbosa nesta democracia? 
Alguém da Justiça? Do Executivo? É o Rui Barbosa. 
E ele está ali. Atentai bem! Ele que fez a Lei Áurea, 
a princesa sancionou; ele que fez a primeira Consti-
tuição; ele foi mais tempo oposição do que Governo. 
Quiseram cooptá-lo, e ele, com a dignidade que nós 
trazemos, nós aqui, que estamos aqui uma hora des-
sas, olhe para as caras. Não troco a trouxa de minhas 
convicções por um Ministério. Qualquer alopradinho 
do Ministério Público está ganhando qualquer gorjeta 
para perturbar a independência, a voz do povo. Nós 
somos o povo. Cícero, lá da Itália, não era melhor do 
que nós não. Ele dizia: “O Senado e o povo de Roma”; 
nós podemos dizer: o Senado e povo do Brasil. Nós 
somos filhos da democracia e do voto. Então, é isso. É 
calar o povo, é tambor de ressonância. Nós podemos 
dizer, porque temos que dizer: o pobre, o sofrido tem 
medo da Justiça; tem medo, medo e medo. Nós não, 
nós somos isso. Nós somos para isso. Teotônio Vilela. 
Aprendam! Não precisamos buscar história em outros 
países, não. Teotônio Vilela, moribundo, com câncer, 
terminou e disse: “Isso aqui só tem razão de ser se for 
para fazer leis boas e justas”. Quase não as fazemos 
por causa das medidas provisórias. Controlar os outros 
Poderes, tem que ser equipotentes, controlar também 
a Justiça. Temos que ter a coragem como teve Anto-
nio Carlos Magalhães, que pediu uma CPI da Justiça 
e mostrou para o País que é uma inspiração divina, 
mas eles não são divinos. Essa é a verdade. E Teotô-
nio Vilela, ó Geraldo Mesquita, Teotônio Vilela, dizia: 
“Resistir falando e falar resistindo”. V. Exª foi o Teotô-
nio Vilela. V. Exª é um dos mais prudentes, é um dos 
mais... Se há alguém que revive aqui Rui Barbosa é 
Geraldo Mesquita Júnior. Então, a nossa solidariedade 
em homenagem... E digo para o Brasil: ó aloprados, 
respeitem o Geraldo Mesquita. Ele hoje aqui simboli-
za Rui Barbosa, que disse que só tem uma salvação: 
é a lei e a justiça. E nós estamos aqui com a Consti-
tuição. A Constituição é para ser obedecida. Ulysses 
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Guimarães a beijou, a beijou em 5 de outubro de 1988. 
Eu não estava aqui, mas eu vi pela televisão. Como 
amante da lei, desobedecer à Constituição é rasgar a 
Bandeira. Eu já vi isso. Não deu certo. É o art. 53. Ó 
alopradinhos! Tem aloprado no Poder Judiciário, tem no 
Executivo, tem em todos os Poderes. Então, temos de 
cortar isso. Nós somos da Mesa Diretora e não vamos 
permitir isso, não. Essa retransmissão tem de ser é a 
verdade. É por isso que o povo busca “a verdade, o ca-
minho e a vida”, como disse Jesus, é aqui. Os outros... 
Hoje eu presidi aí como Roberto Cavalcanti. Olha, ele 
trouxe um documento... Qual é a empresa de comu-
nicação que vai fazer o que ele fez, provando que os 
cartões de crédito – trouxe uma lupa –, num contrato 
de letra minúscula para que ninguém possa ler, estão 
cobrando juros de quase 600% ao ano? Aonde é que 
vai? Para a imprensa paga? Ora, ela quer é o dinheiro 
dos banqueiros. Tudo o que é programa de televisão, 
de jornal e de rádio são os bancos! Então, é aqui, é 
aqui o equilíbrio, é aqui a coragem. Somos nós! Por 
isso que existe o Senado da República. Nós somos os 
pais da Pátria não é para apanhar e se curvar, não. Se 
o Poder Executivo tem o dinheiro, o Poder Judiciário 
tem ameaças com punição, nós temos a sabedoria, 
que vale mais do que o ouro e prata.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obri-
gado, Senador Mão Santa.

Eu vou concluir agora, fazendo campanha elei-
toral. Quem sabe uma representação... 

Vamos subir a “serra” das nossas convicções e, 
do alto das nossas esperanças, vamos olhar para o 
futuro deste País democrático.

Muito obrigado, Senador.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir 
Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Ouvimos o Senador Alvaro Dias, do Paraná.

Concedo a palavra a mais um orador inscrito, o 
Exmº Sr. Senador Antonio Carlos Júnior, do DEM da 
Bahia.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa recente 
decisão do Governo Lula de criar mais uma estatal, 
desta feita a “Segurobrás” – que é o apelido que vamos 
colocar nessa empresa –, parece ter o mesmo DNA das 
diretrizes programáticas da candidata governista. Tem 
pelo menos uma de suas características: desde que 
foi anunciado o nascimento de mais esse mastodonte 
burocrático, há dois ou três dias, já vimos surgir nos 

jornais confirmações, desmentidos e redefinições do 
escopo e das atividades que ele exercerá. Uma coisa 
é certa: qualquer que seja o tamanho do elefante, ele 
não deixará de ser um elefante.

Senhores, já são doze as estatais criadas no Go-
verno Lula. Segundo estudos do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), a participação das estatais 
na economia brasileira não para de crescer neste Go-
verno. No fim do Governo Fernando Henrique Cardo-
so, graças às privatizações, as estatais representavam 
31,8% do patrimônio líquido dos 350 maiores grupos 
econômicos do País. No fim do primeiro mandato do 
Presidente Lula, esse índice já alcançava 34,4% e, é 
claro, não parou de aumentar nesses oito anos.

Senhoras e senhores, pode-se concordar, pode-se 
discordar sobre qual tamanho ideal deve ter o Estado. 
Estou certo de que a máquina pública deve ter o tama-
nho mínimo necessário e suficiente para que cumpra, 
com eficiência, as atividades típicas de Estado e para 
que possa emular, regular e dar condições favoráveis 
para que as demais atividades se desenvolvam e para 
que as demandas possam ser supridas sob a gestão 
da sociedade e de seus agentes econômicos.

Já o Governo do Presidente Lula, esse jamais es-
condeu sua predileção pelo Estado interventor, concor-
rente da atividade privada e, se possível, monopolista. 
Jamais escondeu isso e, nos últimos meses, praticamente 
passou a alardear, tamanho o número de medidas que 
vem tomando de criação, de recriação (caso, por exemplo, 
da Telebrás) e de fortalecimento do Estado, em prejuízo 
direto e indireto do mercado, da iniciativa privada e da 
sociedade consumidora de bens e serviços.

Sob o ponto de vista estritamente econômico, 
como eu disse, a melhor alternativa não é a escolhi-
da pelo Governo, que limita a competitividade, inibe a 
produtividade, desincentiva a inovação, para dizer o 
mínimo. Os maiores problemas, talvez, sejam os de-
mais efeitos colaterais, do ponto de vista da moralida-
de administrativa, em que, percebe-se claramente, a 
opção atual tem sido desastrosa para o País.

Chamo a atenção para o que afirma o Professor 
de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) Reinaldo Gonçalves, em matéria da Jornalista 
Geralda Doca, em O Globo de hoje, para quem não é 
ruim apenas o Governo aumentar o número de estatais, 
mas pior é a ingerência política desencadeada nessas 
empresas, tendo à frente os partidos governistas.

Outro pesquisador, neste caso o Professor do De-
partamento de Economia da Universidade de São Paulo 
(USP) Fabio Kanczuk, também considera o avanço das 
estatais um retrocesso, um peso desnecessário para o 
Estado e para a sociedade, um atraso para o País.

89ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35835 

Veja, Sr. Presidente, que não se trata de críti-
cas gratuitas ou vindas de políticos da Oposição. São 
estudiosos independentes, acadêmicos, professores 
ligados a prestigiosas universidades brasileiras. Os 
exemplos de aparelhamento político no Governo Lula 
se sucedem e estão aí, à vista de todos, para corro-
borar as teses daqueles que criticam a estatização 
desenfreada. Os Correios, de empresa exemplar, tem 
se transformado em exemplo de ineficiência e afunda 
vagarosamente, vítima do loteamento político de seus 
cargos. A Receita Federal, nos últimos tempos, ao 
quebrar ilegalmente sigilo de contribuintes, tem dado 
mostras de ter se tornado um anexo de comitês elei-
torais. Até mesmo o Banco do Brasil e a Caixa Eco-
nômica Federal já deram o sinal, com casos como o 
dos aloprados e do caseiro Francenildo, de que estão 
a postos não apenas para servir de partilha de cargos 
entre aliados, mas também para colaborar no que for 
preciso para tentar destruir a reputação daqueles que 
não rezem a cartilha do poder atual.

Mas voltemos à questão do intervencionismo es-
tatal e à criação da “Segurobrás”. O que dizer da atua-
ção do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) como agente indutor paralelo e 
substituto do Orçamento Geral da União? Com recur-
sos subsidiados pelo Tesouro, o BNDES desembolsa 
mais que o Banco Mundial e o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, BID e BIRD juntos, e se tornou o 
verdadeiro orçamento paralelo do Governo Lula.

Não há dúvida de que a crise financeira internacio-
nal de 2008 obrigou governos mundo afora a interferir 
na economia de seus países. No Brasil, não foi diferente. 
Contudo, o Governo Lula tomou gosto pelo instrumen-
to e resolveu, a partir daí, utilizar o BNDES como seu 
braço sobre a economia, fazendo com que atualmente, 
como ressaltam os jornalistas Adriana Fernandes e Fa-
bio Graner, em artigo em O Estado de S.Paulo de hoje, 
todas as principais políticas econômicas adotadas pelo 
Governo tenham um pé no banco estatal.

O dinheiro oferecido pelo BNDES, subsidiado pelo 
Tesouro, tem viabilizado financiamentos com taxas de 
juros muito inferiores às dos mercado.

O Governo, segundo o Governo Lula, modificou a 
política industrial, que passa a ter como foco o fomento 
a qualquer setor industrial e faz uso de recursos que 
têm levado a um aumento substancial das operações 
de empréstimo do Tesouro Nacional para o BNDES. 
Mas essa nova política não cabe dentro do BNDES, 
o que exigiu aporte de novos recursos para o BNDES 
por meio de operações de empréstimos crescentes do 
Tesouro Nacional para esse Banco. Essas operações 
cuja fonte de recursos é o maior endividamento do Te-
souro Nacional não afetam a dívida líquida. Por quê? 

Faz-se dívida com um crédito em relação ao BNDES, 
mas ela tem um impacto fiscal ao longo do tempo, re-
presentado pelo diferencial de juros que o Governo 
paga ao mercado para se endividar e aquela que o 
Tesouro Nacional cobra do BNDES.

O Governo paga ao mercado pelo menos 10,25% 
de Taxa de Juro de Longo Prazo (TJLP), mas cobra do 
BNDES a taxa Selic, que é pelo menos de 10,25%, e a 
TJLP, que é de 6%. Na 1ª Tranche, de R$100 bilhões, 
o índice é de até 2%; na 2ª Tranche, de R$80 bilhões, 
incide somente a TJLP. Ora, o Tesouro subsidia o BN-
DES, que subsidia o empresário, a um custo fiscal 
cujo cálculo é difícil, porque é controverso. Há um re-
sultado fiscal brutal para o Tesouro nessa diferença de 
juros. E, ainda mais, a dívida bruta do setor público é 
aumentada, aumentando os juros que o Governo tem 
para pagar. Os juros do Governo subiram não só pelo 
aumento da taxa, porque o aumento da taxa é recente; 
os juros subiram muito neste ano por causa exatamente 
do endividamento bruto, que aumentou.

Pode-se dizer que faltam recursos hoje para o 
que se espera do BNDES: política industrial, política 
de financiamento à infraestrutura, política de subsí-
dio a alguns setores industriais, empréstimos para a 
Petrobras. Isso é o que o BNDES está fazendo hoje à 
custa dos recursos do Tesouro.

As operações do empréstimo do Tesouro Nacio-
nal ao BNDES têm embutidas, além do impacto fiscal 
decorrente do diferencial de taxa de juros, o risco de 
descasamento entre as operações ativas; quer dizer, 
os prazos do empréstimo para o BNDES, que são de 
trinta anos, valem para as operações passivas do Te-
souro Nacional, cujo prazo é o da emissão de títulos 
públicos, que é muito mais curto. Ora, o Governo vai 
ter de rolar várias vezes a sua dívida para sustentar 
esse financiamento para o BNDES.

Infelizmente, nenhum desses problemas está sen-
do adequadamente explicitado pelo Tesouro Nacional, 
a quem caberia por direito fazer essas contas.

Então, é preciso estar atento a essa situação. Há 
de se perguntar: a que custo futuro e com que critérios 
esse dinheiro tem sido posto no mercado? Não são 
poucos, dentro e fora do Governo, aqueles que fazem 
questionamentos e temem pelo custo, no futuro, para 
os cofres do Tesouro. Digo isso, sem mencionar a falta 
de transparência na concessão desses financiamentos, 
concedidos, na maioria dos casos, a grandes conglo-
merados empresariais com critérios absolutamente 
não transparentes.

E quanto à “Segurobrás”, Srªs e Srs. Senadores?
O Ministro da Fazenda, Guido Mantega, diz que 

um dos motivos para a criação da estatal seria o fato 
de “o setor privado não ter uma estrutura eficiente no 
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Brasil”, insuficiente, segundo ele, para “garantir os gran-
des projetos previstos para os próximos anos”.

Penso que, se Ministro se refere aos PAC-1 e 
PAC-2, ele, talvez, não tivesse de se preocupar, pois 
grande parte das obras não consegue sequer sair do 
papel. São obras de ficção, de mentirinha. É um book 
de projetos que, na verdade, do orçamento tem muito 
pouca participação.

De outro lado, causa perplexidade ouvir do Mi-
nistro da Fazenda, um economista respeitado, a tese 
de que, para tornar um setor da economia eficiente, 
capaz de suprir as demandas do mercado, a fórmula 
seja a de criar estatais. A regra tem sido: vamos ex-
plorar o pré-sal? Criemos uma estatal! Vamos segurar 
nossas obras? Criemos a “Segurobrás”! Queremos 
universalizar o acesso à banda larga no País? Res-
suscitemos a Telebrás!

Ora, se as empresas seguradoras, no Brasil, 
não têm acumulado experiência recente em garan-
tir grandes obras, como afirma o Ministro, talvez seja 
porque o Governo de Sua Excelência não tem dado 
condições efetivas para que essas grandes obras 
aconteçam de fato.

Há outra coisa: acabamos de quebrar o mono-
pólio do IRB e de privatizá-lo. Com pouco mais de um 
ano, vamos criar uma seguradora estatal? Pelo amor 
de Deus! Cadê a coerência do Governo? É impossí-
vel entender isto: privatiza e, um ano e meio depois, 
cria nova estatal.

O Ministro diz também que não se trata de com-
petir com o setor privado na área de seguros ou de es-
tatizar o segmento, mas, sim, de promover consórcios, 
parcerias. Não parece estranho ao Ministro que apenas 
o Estado pense em celebrar parcerias dessa ordem? O 
outro lado, digamos assim, ao que se vê no noticiário, 
dispensa a sociedade que lhe está sendo imposta.

Um governo eleito democraticamente pode muito, 
Srªs e Srs. Senadores, mas não pode tudo, e algumas 
leis, como as da economia, por exemplo, costumam 
ser muito cruéis com quem as ignora.

Não é justo que este Governo recrudesça seu 
furor estatizante justamente a poucos meses de se 
encerrar. A sociedade não merece esse legado, digo, 
esse fardo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Ouvimos o Senador Antonio Carlos Júnior, do DEM 
da Bahia.

Agora, inscrito pela Liderança do PSC, falará o 
Senador Mão Santa, do Piauí.

V. Exª está com a palavra.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Como Líder. Sem 

revisão do orador.) – Cumprimento o Senador Acir Gur-

gacz, que preside esta sessão de 14 de julho; as Srªs e 
os Srs. Parlamentares presentes na Casa; as brasileiras 
e os brasileiros que nos assistem neste Parlamento e os 
que nos acompanham pelo fabuloso Sistema de Comu-
nicação do Senado da República. O nosso Sistema de 
Comunicação é fabuloso e é dirigido pelo competente 
jornalista e administrador Fernando Mesquita. Aqui, Acir 
Gurgacz, há a TV Senado, as Rádios AM e FM Ondas 
Curtas, o nosso Jornal, o nosso fabuloso Diário, o sema-
nário e a agência de notícias. Este é um dos Senados 
mais importantes da história da democracia do mundo, 
e, por isso, o Brasil está onde está.

Então, Senador Acir Gurgacz, quero comunicar 
que o Diretor de Comunicação do Senado, Dr. Fernan-
do Mesquita, disse que o Presidente Sarney disse que 
vai continuar no mesmo. Foi um equívoco do Ministé-
rio Público. Não pode calar um Senador da República. 
Nós somos a voz do povo, o tambor de ressonância 
do povo. Quer dizer que foi dito que, à tarde, pode ser 
reproduzida a nossa sessão e que, à noite, não se 
podem transmitir nossos pensamentos. É uma incoe-
rência, mas este Senado continua.

Cícero simboliza a democracia representativa 
na Itália, modificando a democracia direta da Grécia, 
onde o povo é que falava nas ruas, na praça, na Ágo-
ra, onde Péricles conseguiu fazer uma Constituição, 
que foi aperfeiçoada na Itália, transformando-se em 
democracia representativa. Nós somos o povo, nós 
somos os filhos da democracia, do voto.

Luiz Inácio, o nosso Presidente, o grande líder, 
tem sessenta milhões de votos; aqui, são noventa. Nós 
somos o povo. Nós somos a democracia. Cícero dizia: 
“O Senado e o povo de Roma”. Nossos companheiros 
e eu podemos dizer: o Senado e o povo do Brasil. 

Nós temos que ensinar, frear o Executivo, frear 
o Judiciário. É para isso. A democracia, Acir Gurgacz, 
existiu porque acabou o Absolutismo, o L’État c’est moi. 
Foi a divisão de poder, tabulada por Montesquieu. Mas 
divisão igual, equipotente, um olhando para o outro, um 
freando o outro, não é um querendo humilhar o outro. 

A ignorância é audaciosa.
Nós sabemos que o Poder Executivo, no mundo 

capitalista, é muito forte porque tem o dinheiro, tem os 
bancos. O BNDES é do Poder Executivo, o Banco do 
Brasil, a Caixa... O dinheiro. É forte. O Poder Judiciário 
também é. É uma inspiração divina. E nós respeitamos. 
Rui Barbosa traduz o que nós somos, os Rui de hoje: “Só 
tem um caminho e uma salvação, a lei e a justiça”. 

Ó aloprados, entendam o que é democracia! Nós 
respeitamos, mas nós não vamos nos submeter. Se 
eles se acham fortes porque punem, prendem, cassam, 
multam, nós somos fortes porque temos a sabedoria, 
temos a confiança do povo. 
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É longa e sinuosa a chegada aqui. É longa e si-
nuosa. Então, esse negócio de... não apavora. Agora, 
temos que entender, e eu entendo bem, que a nossa 
República é muito nova, é jovem. Ela foi retardatária. 
Cem anos depois do grito “Liberdade, igualdade e fra-
ternidade”, em que caíram os reis, é que se instalou 
aqui. E tivemos dois períodos de exceção. Uma ditadura, 
de um ditador humano, bom e generoso... Mas não foi 
boa. Está ali o livro de Graciliano Ramos, Memórias de 
um Cárcere. Depois, tivemos um período militar, mas 
eles foram inteligentes, responsáveis. Foram! Demo-
cracia é divisão de poder e alternância de poder. É, eu 
estou fazendo História. Eu sei a História, eu sou pai 
da Pátria. Atentai bem! Eles fizeram a alternância de 
poder. Entre eles. Mas foram cinco que se sucederam. 
Naquele tempo, eles respeitaram o Judiciário. Aqui, 
eles deixaram Evandro Lins e Silva, do Piauí, o único 
jurista que se iguala a este, Rui Barbosa. 

Eu estava – eu sou a História –, Antonio Carlos 
Júnior, ao lado de Petrônio Portella – eu, bem novinho, 
cabeludo, e ele, querendo inserir em mim a paixão pela 
política –, quando este Congresso foi fechado pelos 
militares. Os canhões lá fora... Quando Petrônio man-
dou o Congresso votar uma reforma judiciária, eles 
fecharam o Congresso. Eu estava do lado de Petrô-
nio. Aí, a imprensa toda: “O que é que você diz?”. Ele 
só disse, Zezinho: “Este é o dia mais triste da minha 
vida”. O estadista do Piauí – ali, eu vi que a autoridade 
é moral –, rodeado pelos canhões. Aqui. E essa frase 
atravessou, chegou ao Alvorada, ao Planalto, e eles 
mandaram que Petrônio reabrisse o Congresso.

Atentai bem! Paulo Brossard... Não vou falar em 
todos. Não vou falar em Affonso Arinos, em Mário Co-
vas, mas Paulo Brossard tem discursos oposicionistas 
de três horas e meia. E os militares deixavam. Os mi-
litares não eram burros. Três horas e meia! Brossard, 
contundente, sábio, forte. Eu li o livro dele. Esses alo-
prados não estudam, não sabem nada. A ignorância é 
audaciosa. Uns meninotes mandam aqui interferir em 
horário, que aqui é horário eleitoral. Onde? 

O art. 53 da Constituição diz que o Senador é in-
violável, não se pode mexer na sua voz, no seu voto... 
Isso não está dando coisa, não. Aqui, na minha voz, no 
meu voto.... Se eu fizer um deslize fora, a lei me pega. 
Mas, aqui, nós somos o povo. Aqui, tem Senador que 
representa dez milhões. 

Ô Antonio Carlos Junior, seu pai chegou aqui 
com quantos votos?

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – (Fora 
do microfone.) Três milhões.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Três milhões e 
tanto, quatro milhões e tanto. Pode somar.

Então, é isto: como é que você vai tapar a boca, 
o direito de um homem que representa milhões de 
brasileiros? Eles não podem falar. Eles, sim, estão ate-
morizados, têm medo da polícia, têm medo da justiça, 
têm medo... E com razão. Eles têm confiança em nós. 
Eles trazem o pleito, e nós transmitimos.

Quis Deus estar aqui Antonio Carlos Júnior! An-
tonio Carlos Magalhães, um dos melhores executivos 
deste País: foi Prefeito de Salvador, Governador, Mi-
nistro da Comunicação, mas ele foi maior ainda como 
legislador. A sua sensibilidade quanto ao programa 
Bolsa Família, que foi antes Bolsa-Escola... A lei foi 
ele que fez, que criou o Fundo de Combate à Pobre-
za. Mas ele foi maior, igualou-se a Rui Barbosa, com 
a coragem, quando ele fez a CPI do Judiciário. É... Eu 
estou relembrando que ele fez só uma CPIzinha. O País 
conheceu os lalaus da vida. Então, Teotônio Vilella, que 
vimos e assistimos, moribundo de câncer, na ditadura 
nunca teve cerceada a sua voz; moribundo, aqui, da 
tribuna, ele dizia que o Senado tem que fazer leis boas 
e justas. É para controlar os outros Poderes, como eles 
são para nos controlar. E não nos controlam? O jogo é 
esse, esse é o jogo da democracia. Vamos jogar o jogo. 
E Teotônio, que morreu aqui, nas oposições contra os 
militares, e nunca teve cerceada a sua voz, ele dizia: 
“Resistir falando e falar resistindo”. 

Então, este Senado tem história, tem bravura. E 
nós somos essa história. 

Dizer, então, que está em programa político? Isso 
mostra, de início, a preguiça dos governos. Porque 
eles são maioria, por que não estão aqui? Quando 
eles lançam louvores ao Presidente, à candidata do 
Presidente, vale. E, quando nós lançamos as críticas 
verdadeiras é ilicitude, é crime, é crime eleitoral? Não, 
aqui é a Casa do debate. O Parlamento. Ô, ignorantes, 
parlare! Então, tirar o direito do Senador... E nós vamos 
parlare só aqui? Que País é este? Aquele que não se 
atualiza se supera. O Senado se atualizou, tem um 
sistema de comunicação para os dias modernos. Eu 
tinha razão. Nós estamos falando para o Brasil todo, 
com a responsabilidade do Brasil todo. Então, estamos 
aqui. Quero dizer que aqui se trabalha. 

E mais: vai haver eleições porque nós garantimos. 
A democracia quem garantiu foi o Senado da Repúbli-
ca, que não deixou passar o terceiro mandato. Esse 
negócio de dizer que não queria... Queria! Quem quer 
o terceiro? Pergunte, Antonio Carlos, ao Fidel Castro 
quantos mandatos ele quer. Fidel Castro governou 
50 anos e ainda passou para o irmão dele. Pergunte 
quantos mandatos o Chávez quer ainda. O menino 
do Equador, o índio sabido. O padre reprodutor. O da 
Nicarágua. Ilimitados. 
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Então, nós estamos votando... Por que derruba-
mos o rei? Porque era o Absolutismo, era o continuar 
no governo. E a democracia tem que ter divisão de 
poder e alternância de poder. É nós oferecemos ao 
País. Fomos só nós. Tentaram corromper tudo. Até a 
UNE, a mocidade com a qual aprendi e cantava o que 
Geraldo Vandré dizia: 

Vem, vamos embora
Esperar não é saber
Quem sabe faz a hora
Não espera acontecer.

E, cantando com a minha mocidade, fizemos re-
nascer a democracia. 

Esta é a verdade: não passou esse negócio! Eu 
vi discurso aqui, vi discurso na Câmara, querendo. Não 
passou. Eles não são burros, não! Eles são sabidos. O 
nosso Presidente, graças a Deus, é homem de QI alto, 
sabido e inteligente. Para passar aqui, tinha de ter dois 
terços dos votos. Está na Constituição. Jamais, jamais, 
jamais! Eu pedi até a Deus e rezava que tacasse um 
raio aqui se houvesse dois terços que fossem trair a 
Constituição que Ulysses beijou. 

Rosalba, Rosalba, tu estavas onde? Não tinha 
nem nascido em 1988, de tão novinha. Ele beijou e 
disse: “Desobedecer a Constituição é rasgar a Ban-
deira brasileira”. Eu já vi isso, e não dá certo. Aqui nós 
estamos, artigo 53.

Outro dia, eles quiseram fazer uma intervenção 
aqui. Fomos nós, fui eu a primeira voz. Disse: “Luiz 
Inácio, esses aloprados estão te enganando”. Nem 
na guerra foi feito isso. Getúlio caiu na guerra porque 
nós fomos pelos libertários, por Franklin Delano Roo-
sevelt, junto com a Rússia, com Winston Churchill, e 
o Getúlio não poderia continuar no Absolutismo. Mas 
não saímos da Constituição. Foi lá o Supremo Tribunal 
Federal – José Linhares, Presidente, foi quem presidiu 
a eleição –, e elegemos Dutra. E eu ensinei aqui ao 
distinto, a ele, ao pessoal da OAB, aos aloprados em 
geral: “Não, se sair disso, Luiz Inácio...” Luiz Inácio é 
bom, generoso. “Então, esses aloprados estão queren-
do que Vossa Excelência nomeie um governador do 
PT, mas não saia da Constituição, existem as cadeias 
constitucionais.” 

Quem não se lembra do suicídio de Getúlio? Café 
Filho, Carlos Luz pegou o navio Tamandaré, da Mari-
nha. Quiseram fazer uma revolução. Aí, assumiu Nereu 
Ramos, Senador. Cadê a Constituição? Diz isso. Lott 
resolveu o problema militar. O problema político fomos 
nós, foi a Constituição. Nereu Ramos, de Santa Catari-
na, noventa e tantos dias como Presidente, deu posse a 
Juscelino. Então, nós não podemos... E a Constituição, 
no seu art. 53 – aloprados –, diz: invioláveis! 

Eu não sei se eu vou continuar Senador ou nada. 
O povo é que sabe, o povo é que tem o poder, é povo é 
que é soberano. Nós não podemos é tirar a soberania 
do povo para se acocorar a qualquer Poder.

Com a palavra, Antonio Carlos Magalhães Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Sena-

dor Mão Santa, eu conversava há pouco com o Fernan-
do César Mesquita, que é o responsável pela área de 
comunicação do Senado. E, em boa hora, o Presidente 
Sarney resolveu tomar uma medida que nós estávamos 
pleiteando aqui, e a TV Senado voltará a reprisar as 
sessões plenárias do Senado. Ou seja, aquela ideia de 
não reprisar porque haveria restrição de A, B ou C caiu. 
Nós teremos as reprises das sessões normalmente. Eu 
quero até parabenizar o Presidente Sarney pela medida 
tomada, por ter revisto a medida anterior, já que agora 
voltamos a ter plena liberdade nos nossos pronuncia-
mentos. Portanto, teria sido uma medida equivocada, 
mas, em boa hora, o Presidente Sarney reviu a medida, 
e os programas voltarão a ser reprisados.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Antonio Carlos, 
citei o pai de V. Exª, que lutou por poderes equipoten-
tes com coragem. 

Mas vou dizer: Mitterrand – Luiz Inácio, nosso 
Presidente – foi o Luiz Inácio da França, lá onde nas-
ceu a democracia. Líder trabalhista, perdeu também 
várias vezes, ganhou na quarta e foi presidente. Lá 
tem reeleição: é de sete anos, está na Constituição. 
E, no fim da vida, Mitterrand – aprenda, Luiz Inácio –, 
presidente da França, moribundo de câncer, fez o li-
vro Mensagem aos Governantes, que eu vou resumir 
e dar de presente ao nosso Presidente da República. 
Ele, que é poder, que representa a maior liderança do 
País, a quem respeitamos e queremos que seja feliz 
e tudo, é o nosso Presidente. Mitterrand disse – olha 
a mensagem, que eu digo aos governantes: fortalecer 
os contrapoderes. Não é o Judiciário querer nos des-
moralizar; nós, desmoralizá-lo; e o Executivo desmora-
lizar o Parlamento. Nesse equilíbrio é que se sustenta 
a democracia, que nós entendemos, Rosalba Ciarlini, 
ser a maior construção da humanidade civilizada. 

E, tanto é verdade... Cadê a luz vermelha? Está 
ali. Olha aqui, faz de conta que é o Mercadante, do 
PT, Líder. Grandão! Bota bem grandão aí! Eu já estou 
botando é um site. Tem que ter! Tem que se atualizar! 
Nós vamos voltar para a Grécia, para na praça falar? 
Não, é nos parlamentos. Está aqui um site. Olha aí, 
Rosalba, você não gostou não?

A SRA. Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Gostei 
muito.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Senador Mão 
Santa, partido, 20, tudo legítimo. Tem que se comunicar 
nos tempos de hoje, ter um site. Quem quiser...
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Senador Mão Santa, V. Exª me permite?

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 

– Em virtude do prazo regimental – às 18h30 se en-
cerra nossa sessão –, fica prorrogada por mais uma 
hora a sessão de hoje.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois é. Então, está 
aqui um site seguindo a atualização de todo o sistema 
de comunicação mundial, porque este Senado tem que 
avançar. O meu... Bota aí a luz vermelha! Bota grandão 
aí, faz de conta que é um outdoor: www.maosanta.com.
br, PSC, o número, Partido Social Cristão. “Senador Mão 
Santa informa...” Isso faz parte. Nós não poderíamos 
ser do Senado da República, lá do Cícero, que chegou 
lá... Um chegou: “Este é melhor”. E o mundo admira o 
Senado romano: “Nós somos melhores”. Todo mundo 
sabe que um dos césares pegou e botou o seu cava-
lo, Incitatus, para ser Senador. Aqui, não, no Brasil. No 
Brasil, cada Estado escolheu. Cada Estado conhece a 
nossa história de vida. Então, nós não tivemos Calígula 
aqui para botar... Um Senador em Roma botou o cavalo 
Incitatus... Então, isso é o que quero dizer.

O Senado da República está transformando este 
País na mais avançada das democracias. Aí está o nos-
so patrono, cujas palavras reafirmo: “Só há um caminho 
e uma saída, a lei e a Justiça”. E a mãe de todas as 
leis é a Constituição. Nenhum passo fora.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) 
– Ouvimos o Senador Mão Santa.

Agora, por ordem de inscrição, a Senadora Ro-
salba Ciarlini.

Com a palavra, a Senadora.
A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Presidente Senador Acir Gurgacz.

Venho hoje à tribuna para fazer uma avaliação de 
algo fundamental e importante ao nosso Brasil e, de 
uma maneira muito especial, ao nosso Rio Grande do 
Norte. A sua importância é fundamental porque, de certa 
forma, está desenvolvendo um trabalho que pode fazer 
transformações na vida de milhares de pessoas.

Portanto, é no nosso Rio Grande do Norte, onde 
hoje temos implantado o Instituto Internacional de 
Neurociência de Natal. Um trabalho que merece, de 
todos nós, o reconhecimento, os aplausos ao Pro-
fessor Miguel Nicolelis, cientista brasileiro cujo nome 
vem sendo lembrado para o Nobel de Medicina e que 
se apaixonou por Natal e pelo Rio Grande do Norte, 
transformando esse sentimento em uma ação concreta 
e até surpreendente de criar um centro de pesquisas 
avançadas e que, apesar da falta de apoio do Poder 
Público, já vem produzindo benefícios diretos, como a 

educação científica para alunos de escolas públicas do 
nosso Estado; uma experiência que está acontecendo 
em Natal, no Município de Macaíba.

Tive a oportunidade de visitar, de conhecer o Ins-
tituto de Neurociência. E quero, Senador Antonio Car-
los, lembrar que foi na companhia do Senador Flávio 
Torres, quando ele, por alguns meses, esteve aqui no 
Congresso Nacional, suplente que é da Senadora Pa-
trícia. Convidei-o porque ele é um grande professor, es-
pecialista em Física, e tinha a curiosidade de conhecer 
o trabalho que vinha sendo desenvolvido naquela ins-
tituição. Estivemos, então, no Instituto de Neurociência 
conhecendo o trabalho, as pesquisas voltadas, inclusive, 
para encontrar soluções, encontrar mecanismos que 
venham a ajudar na cura, no tratamento, no controle, 
por exemplo, do Mal de Parkinson, e de tantas e tantas 
outras patologias do cérebro, assim também a importân-
cia do acompanhamento, podemos dizer, do despertar 
da criança, pela observação do seu desenvolvimento, 
feito através do Instituto de Neurociência, numa parceria 
fundamental, um apoio importante na educação, com 
cerca de mil crianças em Natal e Macaíba.

Lembro que a importância desse Instituto não pode, 
de forma nenhuma, deixar de ser uma bandeira de luta 
de todos nós, não só norte-rio-grandenses. O desenvol-
vimento de uma nação e de um povo está associado à 
sua capacidade científica, tecnológica e de inovação.

É com essa compreensão que trago essa questão, 
hoje, à tribuna do Senado. É com essa compreensão 
que quero, como representante do Rio Grande do Nor-
te, em todos os recantos onde puder levar minha voz, 
engrandecer, chamar a atenção não somente do Brasil, 
mas do mundo, para essa experiência, para essa ação 
importante que está sendo desenvolvida no nosso Rio 
Grande do Norte, onde, com certeza, contamos com 
a participação da nossa Universidade.

Quero aqui dizer, Senador Presidente Antonio 
Carlos, que chegando a esta Casa em 2007, lembro-
me muito bem de que, participando do Plano Plu-
rianual de Investimentos – trago aqui inclusive para 
comprovar – colocamos como emenda de ação, entre 
sete emendas que apresentamos, a primeira era uma 
emenda de inclusão de ação para ampliação do Insti-
tuto Internacional de Neurociência. Além dessa emen-
da, apresentei recursos da ordem de R$4,5 milhões no 
Plano Plurianual, PPA 2008/2011 da União, para que 
pudéssemos acrescer, para que pudéssemos expan-
dir, para apoiar o Instituto de Neurociência de Natal, 
no Programa 0461 – Promoção da Pesquisa e do De-
senvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério 
de Ciência e Tecnologia. 

Essa iniciativa tomou a forma da Ação 12EH no 
PPA. 
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Infelizmente, como o Governo Federal ainda não 
executou o que foi aprovado pelo Congresso Nacional 
e pelo próprio Presidente da República, que sancio-
nou a lei, apresentei, agora em 2010, nova emenda ao 
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para incluir 
essa ação nas metas prioritárias do Governo Federal 
para o Orçamento de 2011.

Porém, quero lamentar que o relator da LDO, o 
Senador Tião Viana, do PT, não acatou a minha emen-
da, apesar de ser médico, apesar de saber da impor-
tância que o Instituto Neurociência tem para o desen-
volvimento da ciência, tem para o desenvolvimento 
tecnológico, tem para a inovação, para os avanços, 
para que possamos crescer cada vez mais no desen-
volvimento do nosso País.

Infelizmente, não foi aprovada. 
Mas também quero aqui relembrar que, no Orça-

mento Geral da União, das emendas coletivas de au-
toria dos parlamentares, a emenda coletiva que apre-
sentei para o Orçamento de 2010, de minha autoria, 
foi uma emenda destinada à Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte. Essa emenda tem como objeti-
vo atender uma necessidade da Universidade Federal 
com relação aos seus hospitais universitários, hospitais 
universitários que são do povo, que prestam um serviço 
inestimável à população, principalmente à população 
mais carente do Rio Grande do Norte! São os hospi-
tais que estão formando os futuros médicos do nosso 
Rio Grande do Norte e do nosso Brasil.

Portanto, a emenda que apresentei, a emenda 
coletiva de minha autoria, aprovada – claro – por todos 
os que fazem a Bancada do Rio Grande do Norte, foi 
uma emenda no valor de R$65 milhões para reestru-
turar, melhorar as condições de trabalho nos hospitais 
universitários do Rio Grande do Norte. 

Temos a Maternidade Januário Cicco, temos o 
Hospital Onofre Lopes, na cidade de Natal, temos o 
hospital em Santa Cruz, também na região do Trairi, 
um hospital que pertence à Universidade, de forma 
que esses hospitais pudessem, com mais recursos 
e melhor estrutura, prestar um serviço ainda maior à 
população do Rio Grande do Norte.

Mas essa emenda também foi destinada para 
que pudesse a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte ter os meios para a instalação e estruturação 
do Instituto Internacional de Física, com certeza, numa 
relação muito próxima, numa simbiose, com o Instituto 
de Neurociência, que é esse grande marco que o Pro-
fessor Nicolelis colocou na nossa cidade.

E eu quero aqui dizer que a emenda original era 
R$65 milhões. Depois, ela foi reduzida para R$30 mi-
lhões. Mas, conseguiu que fossem aprovados R$25,833 

milhões, dos quais já cerca de três a quatro milhões 
já foram empenhados e liberados.

Então, gostaria aqui, mais uma vez, de fazer um 
apelo ao Governo Federal. A emenda foi de minha ini-
ciativa, mas ela foi apoiada, teve a concordância de to-
dos os Deputados e Senadores que fazem a Bancada 
do Rio Grande do Norte. É fundamental para a saúde, 
fundamental para o desenvolvimento científico, porque, 
além de cuidar da saúde, com a melhoria dos hospitais 
universitários, de prestar esse serviço incomensurável à 
população norte-rio-grandense, nós temos também o Insti-
tuto Internacional de Física, fundamental para a pesquisa, 
para conseguir cada vez mais o avanço tecnológico.

Não é somente para o nosso Estado. É para o 
Brasil! É para projetar as inteligências que temos, para 
termos espaço onde possamos, sim...! Por que não 
pensar? Nós temos de pensar grande! É possível, por 
meio do Estado do Rio Grande do Norte, do Instituto de 
Neurociências, dessa parceria, dessa associação com a 
Universidade, do apoio da sociedade como um todo, do 
apoio de pessoas de bem que possam contribuir para 
desenvolver cada vez mais essa instituição, do apoio 
do poder público. Por que não? Acreditar que vamos ter 
resultados muito positivos, alvissareiros, que irão trazer 
soluções para reduzir os problemas existentes com re-
lação às doenças do cérebro, para acompanhar mais, 
descobrir mais o que tem o cérebro humano. E, mais 
do que isso: por que não pensar que pode sair, sim, do 
Instituto de Neurociências não apenas quem já foi in-
clusive indicado, colocado como nome que poderá um 
dia receber prêmio Nobel, o Dr. Miguel Mendes Nicole-
lis, mas qualquer outro participante? Um professor da 
nossa Universidade, um estudante, que tenha acesso 
à pesquisa, que tenha condições de desenvolver suas 
ideias, de buscar essa verdade. Isso, com certeza, se 
encontra por meio da persistência, determinação e de-
dicação daqueles que se propõem a ser pesquisadores 
na busca de novos horizontes, de novas soluções para 
tantos e tantos problemas, seja na área de saúde ou 
em qualquer outra área em que o avanço tecnológico, 
a necessidade científica e física podem contribuir.

Então, fazendo aqui, ao mesmo tempo, essa ho-
menagem, esse reconhecimento à luta do Dr. Miguel 
Nicolelis e de tantos que hoje participam do Instituto 
de Neurociência, venho dizer da importância que isso 
representa para o Brasil. E está no nosso Rio Grande 
do Norte, que pode ser mais um ponto para o desenvol-
vimento de outras atividades, inclusive despertando o 
interesse de muitos que vêm ao nosso Estado para co-
nhecer as pesquisas que ali estão sendo realizadas.

E também presto contas do trabalho que realizei 
desde 2007, com relação ao apoio ao Instituto Interna-
cional de Neurociência e à nossa Universidade, atra-
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vés de emendas ao Plano Plurianual, de emendas à 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), e também de 
emendas destinando recursos significativos para ações 
da Universidade, com apoio ao Instituto Internacional 
de Física e à estruturação: melhor estrutura e mais 
recursos para os hospitais universitários.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senado-
ras, meus irmãos brasileiros, estamos às vésperas de 
mais um recesso. Deveremos retornar aos nossos tra-
balhos, num esforço concentrado, no início de agosto.

Deverei, daqui a uma hora mais ou menos, já es-
tar indo para o aeroporto, para voltar ao meu Estado, 
onde estou participando de uma luta muito grande como 
candidata ao Governo do Estado. Mas eu não poderia 
deixar de aqui destacar o trabalho que realizamos na 
Comissão de Assuntos Sociais. Eu presido essa Comis-
são e gostaria de dizer que, nesse semestre, tivemos 
a oportunidade de analisar na CAS 149 proposições. 
Quando digo analisar – claro –, muitas foram aprova-
das e outras, rejeitadas, por alguma questão formal ou 
porque não estavam de acordo com aquilo que viesse 
a melhorar as condições de vida da população. 

Foram 149 proposições, sendo 71 projetos e 
78 requerimentos. Realizamos 16 audiências públi-
cas para debater, para discutir projetos, para poder 
ter subsídios maiores, principalmente nas questões 
voltadas à saúde; aos deficientes físicos; ao cuidado 
com a terceira idade; às questões previdenciárias de 
reconhecimento de inúmeras profissões, como foi o 
caso da audiência pública que motivou a formação de 
uma frente parlamentar mista de luta contra o avanço 
do consumo do crack no Brasil.

Tivemos também audiência pública importante 
com relação à saúde, no combate à pirataria na in-
dústria de medicamentos. Pirataria na indústria de 
medicamentos é um verdadeiro crime! Quem usa de 
pirataria atinge de forma danosa a saúde da população. 
Não há crime maior do que um cidadão comprar uma 
medicação, pensando que está comprando algo que 
vai lhe trazer a cura e, naquele medicamento, pratica-
mente não existirem as substâncias necessárias para 
curá-lo, porque ele foi pirateado e não está dentro das 
normas exigidas pela Anvisa. Enfim, é o mesmo que se 
cometer um ato de assassinato. É um crime hediondo, 
sim. Isso foi discutido na nossa Comissão.

A destinação dos recursos do pré-sal para um fun-
do social. A regulamentação da profissão de comerciário, 
uma profissão que existe desde que o mundo é mundo, 
porque no mundo sempre existiram as trocas. Sempre 
teve alguém para fazer o comércio. O comerciário é 
aquele que, no dia-a-dia, está prestando um serviço 
inestimável, mas sua profissão não é regulamentada.

A audiência pública com relação à redução da 
mortalidade materna, que é outro tema bastante im-
portante para o nosso Brasil, que precisa atingir a meta 
que é determinada pela ONU. Ainda estamos muito 
distantes. Se não tivermos ações mais efetivas, mais 
concretas, mais rápidas, não conseguiremos cumprir 
com a meta do milênio.

Os direitos da mulher na Previdência. Enfim, várias 
outras audiências, inclusive em conjunto com outras 
comissões, tratando da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, da reformulação da Lei Pelé, do Fundo Social 
do Pré-sal, das relações sociais entre segurança pú-
blica e educação, além dos projetos que, como falei 
aqui, foram muitos.

Mas gostaria de fazer uma referência – se eu 
fosse ler aqui todos, acho que não teria o tempo regi-
mental que é permitido – ao projeto que foi aprovado, 
de garantia de emprego àqueles que estão prestes a se 
aposentar, de forma que eles não possam ser demitidos 
quando já estão às vésperas da sua aposentadoria. É 
um projeto de minha autoria, dando a garantia àquele 
trabalhador para que possa chegar ao período da sua 
aposentadoria com tranquilidade. Porque, infelizmen-
te, muitos trabalhadores são demitidos faltando pouco 
tempo para a sua aposentadoria e ficam sem conseguir 
um outro emprego, o que se constitui num transtorno, 
uma dificuldade imensa a muitos brasileiros.

Também há projeto para permitir ao trabalhador 
desempregado sacar recursos acumulados no PIS/PA-
SEP, a fim de que ele possa superar aquele momento 
difícil quando estão desempregados; regulamentar o 
pagamento das gorjetas de garçom; complementar o 
estatuto do idoso e obrigar o estabelecimento de saúde 
a fazer notificação compulsória em casos de violência 
contra o idoso; projetos que determinam a impressão de 
calendário de vacina infantil obrigatório nas embalagens 
de leite. Enfim, foram muitos projetos tratando de saúde, 
das questões sociais, como também a criação do Siste-
ma Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, 
salário maternidade para adotantes entre outros. Foram 
muitos que movimentaram a nossa Comissão, trouxeram 
resultados bastante produtivos e me deram a satisfação 
de dizer que terminamos este semestre. 

A Comissão de Assuntos Sociais teve hoje a últi-
ma reunião deste semestre, reunião inclusive em que 
tivemos uma audiência pública importantíssima, Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, de avaliação do resultado 
de um trabalho que vem sendo desenvolvido entre o 
Incra, a Associação Nacional das Casas de Apoio às 
Crianças com Câncer, a Sociedade Brasileira de On-
cologia Pediátrica, contando com o apoio de entidades 
como a Fundação Ronald Mcdonald. É um trabalho 
que está sendo desenvolvido em parceria; essas ins-
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tituições de mãos dadas, mostrando a força da união 
na prevenção e detecção precoce do câncer infantil. 
Mostramos os resultados desse trabalho, o que já foi 
possível ser feito. E, de certa forma, estamos dando a 
todos o nosso apoio, o nosso incentivo, para que pos-
samos ampliá-lo ainda mais e possamos, detectando 
precocemente o câncer infantil e o câncer na adoles-
cência, ter um índice de cura ainda maior. 

Esse é um problema de saúde pública e tem que 
ser encarado como programa de Estado, programa da 
Nação, já que hoje é uma das causas que mais aco-
metem, mais vitimam as nossas crianças e os nossos 
adolescentes.

Fazendo esse rápido relato das ações que de-
senvolvemos na Comissão de Assuntos Sociais, quero 
aqui agradecer ao Presidente a oportunidade e, mais 
uma vez, dizer a todos os Senadores que forem ao Rio 
Grande do Norte que procurem conhecer o Instituto de 
Neurociência para que possamos sensibilizar tanto o 
Governo Federal como todas as esferas de poder no 
sentido do apoio, do reconhecimento e da valorização 
de iniciativas dessa natureza. Muitas poderão chegar 
se estivermos sempre na vanguarda, estivermos sem-
pre vigilantes, estivermos sempre como sentinelas na 
defesa de ações dessa natureza.

A causa do Instituto de Neurociência, eu abraço 
com a mesma paixão e com a mesma determinação de 
tantos que estão participando do Programa do Instituto 
de Neurociência, pois é o mesmo que comprometer o 
futuro das nossas crianças e jovens com algo bom, com 
algo positivo. Portanto, quero dizer que, tendo a oportu-
nidade de decisão, de gestão, em nível de Governo de 
Estado, o Instituto de Neurociência de Natal terá um forte 
parceiro para o desenvolvimento de seus projetos. 

Era isso o que gostaria de aqui colocar, agradecen-
do a oportunidade e dizendo que no dia 3 estaremos na 
batalha em defesa da votação em segundo turno da PEC 
de minha autoria, a PEC nº 64, que trata da ampliação da 
licença maternidade de quatro para seis meses. Fazendo 
essa alteração na Constituição, tornando-a obrigatória, 
como direito de todas as mães brasileiras, sejam traba-
lhadoras da iniciativa privada, sejam trabalhadoras do 
Poder Público, estaremos garantindo o direito da mãe e 
um direito ainda maior da nossa criança.

Quero aqui tranquilizar: não existe prejuízo de for-
ma nenhuma, senhores empresários, sejam pequenos, 
médios ou grandes. Como é constitucional os quatro 
meses, a Previdência é que tem a responsabilidade 
do pagamento dessa licença-maternidade. Da mesma 
forma os seis meses, sendo constitucional, o meca-
nismo será o mesmo, daí porque ser uma PEC, uma 
Proposta de Emenda à Constituição. Não haverá esse 
prejuízo. Haverá, sim, um ganho Brasil com relação à 

saúde das nossas crianças. Haverá, sim, um ganho 
Brasil com relação também à saúde, à tranquilidade 
e à capacidade de trabalho das mães, que se sentirão 
muito mais protegidas e valorizadas.Assim, desde já, 
começo a convocar os Srs. Senadores para o dia 3 
estarem presentes e aprovarmos, em segundo turno, 
a nossa PEC da licença-maternidade. 

Também estarei aqui para relatar uma medida 
provisória de fundamental importância para amplia-
ção do Ensino Médio, valorizando cada vez mais essa 
atividade, levando para as escolas a oportunidade de 
ampliar os ensinamentos, associando o ensino mé-
dio ao ensino técnico, de forma que os nossos jovens 
possam estar mais estimulados e possam, assim, per-
manecendo na escola, saber que se preparam para 
um grande futuro.

Muito obrigada e até o nosso próximo encontro, 
se Deus quiser.

Durante o discurso da Sra. Rosalba Ciar-
lini, o Sr. Acir Gurgacz, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio 
Carlos Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Agradeço à Senadora Rosalba Ciarlini.

Sobre a mesa, expediente que será lido.

É lido o seguinte:

[EXPEDIENTE]

Sr. Presidente, com os meus cumprimen-
tos, comunico a V. Exª que estou reassumindo 
o exercício do mandato de Senador da Repú-
blica para a representação do Estado do Rio 
de Janeiro, tendo em vista o afastamento do 
cargo de Secretário de Estado do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro, a partir do dia 13 de 
julho de 2010, conforme documento anexo.

Assina Regis Fichtner, Senador.
É o seguinte o expediente, na íntegra:

Exmo. Senhor
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos, comunico a V. Exª 

que estou reassumindo o exercício do mandato de 
Senador da República pela representação do Estado 
do Rio de Janeiro, tendo em vista o afastamento do 
cargo de Secretário de Estado de Governo do Rio de 
Janeiro a partir do dia 13-7-2010, conforme documento 
anexo. – Regis Flehtner, Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – O Expediente vai à publicação.

Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior, que 
preside esta sessão do Senado, Srªs e Srs. Senado-
res, telespectadores e telespectadoras da TV Sena-
do, ouvintes da Rádio Senado, hoje, eu, na verdade, 
iria, de novo, reclamar sobre a questão da chamada 
autocensura que o Senado está se impondo. Fiz vá-
rios apartes sobre o tema, mas fui informado de que 
o Presidente já autorizou a reapresentação da sessão 
do Senado.

Isso, portanto, já me deixa mais tranquilo por-
que não há amparo nenhum – basta dizer que está na 
Constituição – para se tentar aqui, de alguma forma, 
censurar, impedir que nós mantenhamos a nossa rotina 
durante o período eleitoral. Não há nenhum preceito 
legal para isso e, muito menos, para se impedir que a 
tribuna seja usada para que se debata a questão mais 
importante do momento, que são as eleições que se 
processam no Brasil para Presidente da República, 
para Governador dos Estados e do Distrito Federal, 
para Senadores –dois terços do Senado vão para a 
eleição agora – a Câmara dos Deputados toda, como 
as assembleias legislativas e a Câmara Legislativa 
de Brasília.

Então, é inconcebível pensar que nós viéssemos 
aqui e não abordássemos esse tema porque, de alguma 
maneira, estaríamos infringindo a lei eleitoral.

Ora, primeiro, não é porque a lei eleitoral vai blin-
dar, por exemplo, que se critique algum governador que 
é candidato à reeleição porque ele está cometendo 
erros ou crimes, pois seria como ser coniventes com 
isso. Eu tenho aqui denunciado o atual Governador do 
meu Estado, que era vice do Governador Ottomar Pin-
to – ontem, inclusive, fiz um pronunciamento sobre o 
tema –, hoje recebo outra denúncia, Senador Antonio 
Carlos, e vou ficar calado? Tenho de ficar calado porque 
o Governador é candidato à reeleição e, se eu disser 
aqui qualquer coisa, posso prejudicar a campanha do 
Governador? Ele é que está se prejudicando. Ele é que 
está se prejudicando, fazendo as atitudes que ele vem 
fazendo, causando insatisfação na área de saúde, de 
educação, de segurança, de tudo. É um Governador 
realmente – e aí são palavras minhas – despreparado. 
Estava despreparado. É o primeiro cargo público que 
ele ocupa; aliás, o segundo, porque o primeiro foi como 
secretário de obras do ex-Governador Ottomar. Nunca 
tinha sido eleito para nada – não o foi nem para esse 

cargo de governador, porque ele era vice, o povo de 
Roraima votou no Brigadeiro Ottomar.

Mas a denúncia que recebo hoje é a de que o 
Governo de Roraima está contratando pessoas, com 
carteira assinada, creio eu – e eu vou procurar saber, 
estou recebendo os detalhes –, através de firmas que 
têm terceirização de mão de obra com o Governo, para 
exclusivamente trabalhar na campanha.

Ora, então eu tenho que ficar calado, porque isso 
vai prejudicar a campanha do Governador, que está 
cometendo um crime eleitoral. Não vou ficar. 

Da mesma forma, é inconcebível que, por exem-
plo – e foi publicado hoje: o Estado de Roraima é o 
penúltimo na questão da transparência dos seus atos. 
É o penúltimo. Só perde para o Piauí. E é por pouqui-
nho, vírgulas só. Então, é interessante que nós pos-
samos, de alguma forma, estar cerceados de dizer 
isso. Eu não vou parar. Se alguém achar que pode e 
deve vir me processar, me processe. Agora, eu sim, 
toda denúncia que tiver aqui, vou pedir providências 
dos órgãos competentes, seja do Ministério Público, 
seja do Tribunal de Contas, tanto da União quanto do 
Estado. Não vim para cá, eleito pelo meu povo, para 
ser subserviente, para ficar mudo. Não. Vim para cá 
para fiscalizar, para denunciar, para cobrar e para de-
fender o meu Estado. 

Então, eu estou fazendo mais esta denúncia. 
Peço, inclusive, ao Ministério Público, tanto Federal, 
quanto Estadual, porque aí há uma questão, haven-
do a questão eleitoral, que tanto pode ser um crime 
federal, como pode ser um crime estadual, e também 
o próprio Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 
porque são órgãos que não são do Governador, que 
têm, portanto, que fiscalizar essa situação. 

Então, eu estou aqui fazendo mais esta denúncia 
e, ao mesmo tempo, querendo cumprimentar o Presi-
dente Sarney pela decisão de retomar a reapresentação 
das sessões do Senado, como vem sendo feito desde 
o início do funcionamento da TV Senado. 

Ao mesmo tempo, eu quero reiterar o que disse 
em aparte aqui: vou pedir esclarecimentos da Secre-
taria de Comunicação do Senado. Repito: aqui, fiz um 
pronunciamento em defesa da Secretaria de Comuni-
cação, dos meios de comunicação do Senado porque, 
se não fossem eles, nós não seríamos percebidos pela 
população porque não teríamos canal para isso. No 
entanto, o meu discurso de ontem, Senador Antonio 
Carlos, foi editado na versão que é colocada na Inter-
net. Eu vou questionar e vou pedir providências porque 
não admito que haja esse tipo de comportamento. 
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Não acredito também que o Presidente Sarney 
sequer concorde, de longe, com isso, e muito menos 
também que o Secretário de Comunicação, que é uma 
pessoa que eu conheço há muito tempo, que é o Sr. 
Fernando César Mesquita, seja capaz de querer fazer 
esse tipo de conduta com o próprio Senado.

Então, eu quero encerrar, dizendo a V. Exª que 
fico muito feliz de, em sendo o último orador, saber 
que, inclusive, vai ser reapresentada a sessão e que, 
talvez, lá para as 23 horas ou mais, eu estarei nova-
mente sendo assistido ou podendo ser assistido por 
quem não pôde assistir agora ao meu pronunciamen-
to de hoje, que, repito, era para reclamar de novo da 
questão da não reapresentação da sessão à noite 
porque a maioria da população – do interior principal-
mente – só a assiste à noite porque é a hora que eles 
têm para assistir.

A outra coisa é esta denúncia, repito, de que o 
Governador de Roraima está fazendo de pessoas com 
carteira assinada... E é preciso saber: por meio de 
quem? De firmas terceirizadas? E também a lamen-
tável posição de não transparência do Governo atual, 
comandado pelo Sr. Governador José Júnior, que não 
faz realmente jus ao cargo que ocupa.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Senador Mozarildo, eu agradeço a par-
ticipação de V. Exª.

Efetivamente, o Dr. Fernando César Mesquita 
comunicou-me que o Presidente Sarney orientou-o no 
sentido de que a TV Senado volte a reprisar as sessões 
plenárias do Senado. Isso me foi dito pelo Dr. Fernando 
César Mesquita, a partir de uma decisão tomada pelo 
Presidente Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu, do Presidente 
da República, as seguintes Mensagens:

– Nº 204, de 2010 (nº 1.065/2009, na origem), res-
tituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 37, de 
2009-CN, de iniciativa do Presidente da Repú-
blica, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia; 
da Educação; da Cultura; e do Esporte, crédito 
suplementar no valor global de duzentos e cin-
quenta milhões, novecentos e quarenta e cinco 
mil, oitocentos e oitenta e seis reais, para refor-
ço de dotações constantes da Lei Orçamentária 

vigente, sancionado e transformado na Lei nº 
12.139, de 21 de dezembro de 2009; 

– Nº 205, de 2010 (nº 1.070/2009, na origem), res-
tituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 54, de 
2009-CN, de iniciativa do Presidente da Repú-
blica, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor da Presidência da República, crédito 
especial no valor de noventa mil reais, para o fim 
que especifica, e dá outras providências, sancio-
nado e transformado na Lei nº 12.144, de 21 de 
dezembro de 2009;

– Nº 206, de 2010 (nº 1.071/2009, na origem), res-
tituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 56, de 
2009-CN, de iniciativa do Presidente da Repú-
blica, que abre ao Orçamento Fiscal da União, 
em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
crédito especial no valor de duzentos mil reais, 
para os fins que especifica, e dá outras provi-
dências, sancionado e transformado na Lei nº 
12.145, de 21 de dezembro de 2009; 

– Nº 207, de 2010 (nº 1.072/2009, na origem), res-
tituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 57, de 
2009-CN, de iniciativa do Presidente da Repúbli-
ca, que abre ao Orçamento Fiscal da União, em 
favor do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, crédito especial no valor seis milhões 
e cinquenta mil reais, para o fim que especifica, 
e dá outras providências, sancionado e trans-
formado na Lei nº 12.146, de 21 de dezembro 
de 2009; e

– Nº 208, de 2010 (nº 402/2010, na origem), resti-
tuindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara 
nº 258, de 2009 (nº 2.793/2008, na Casa de ori-
gem, do Deputado Alex Canziani), que confere 
ao Município de Apucarana, no Estado do Pa-
raná, o título de Capital Nacional do Boné, san-
cionado e transformado na Lei nº 12.285, de 6 
de julho de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Será encaminhado à Câmara dos Deputados 
um exemplar de autógrafo de cada um dos projetos 
sancionados.

Os processados vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35939 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL194



35940 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010195ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35941 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL196



35942 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010197ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35943 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL198



35944 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010199ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35945 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL200



35946 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010201ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35947 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL202



35948 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010203ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35949 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL204



35950 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010205ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35951 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL206



35952 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010207ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35953 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL208



35954 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010209ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35955 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL210



35956 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010211ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35957 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL212



35958 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010213ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35959 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL214



35960 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010215ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35961 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL216



35962 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010217ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35963 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL218



35964 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010219ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35965 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL220



35966 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010221ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35967 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL222



35968 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010223ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35969 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL224



35970 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010225ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35971 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL226



35972 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010227ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35973 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL228



35974 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010229ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35975 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL230



35976 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010231ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35977 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL232



35978 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010233ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35979 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL234



35980 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010235ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35981 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL236



35982 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010237ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35983 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL238



35984 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010239ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35985 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL240



35986 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010241ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35987 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL242



35988 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010243ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35989 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL244



35990 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010245ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35991 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL246



35992 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010247ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35993 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL248



35994 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010249ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35995 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL250



35996 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010251ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35997 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL252



35998 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010253ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 35999 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL254



36000 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010255ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36001 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL256



36002 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010257ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36003 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL258



36004 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010259ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36005 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL260



36006 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010261ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36007 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL262



36008 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010263ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36009 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL264



36010 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010265ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36011 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL266



36012 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010267ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36013 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL268



36014 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010269ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36015 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL270



36016 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010271ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36017 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL272



36018 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010273ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36019 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL274



36020 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010275ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36021 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL276



36022 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010277ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36023 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL278



36024 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010279ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36025 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL280



36026 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010281ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36027 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL282



36028 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010283ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36029 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL284



36030 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010285ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36031 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL286



36032 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010287ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36033 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL288



36034 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010289ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36035 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL290



36036 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010291ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36037 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL292



36038 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010293ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36039 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL294



36040 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010295ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36041 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL296



36042 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010297ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36043 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL298



36044 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010299ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36045 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL300



36046 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010301ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36047 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL302



36048 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010303ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36049 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL304



36050 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010305ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36051 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL306



36052 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010307ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36053 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL308



36054 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010309ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36055 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL310



36056 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010311ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36057 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL312



36058 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010313ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36059 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL314



36060 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010315ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36061 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL316



36062 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010317ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36063 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL318



36064 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010319ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36065 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL320



36066 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010321ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36067 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL322



36068 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010323ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36069 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL324



36070 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010325ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36071 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL326



36072 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010327ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36073 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL328



36074 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010329ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36075 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL330



36076 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010331ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36077 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL332



36078 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010333ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36079 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL334



36080 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010335ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36081 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL336



36082 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010337ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36083 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL338



36084 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010339ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36085 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL340



36086 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010341ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36087 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL342



36088 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010343ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36089 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL344



36090 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010345ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36091 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL346



36092 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010347ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36093 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL348



36094 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010349ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36095 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL350



36096 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010351ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36097 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL352



36098 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010353ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36099 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL354



36100 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010355ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36101 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL356



36102 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010357ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36103 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL358



36104 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010359ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36105 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL360



36106 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010361ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36107 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL362



36108 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010363ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36109 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL364



36110 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010365ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36111 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL366



36112 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010367ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36113 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL368



36114 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010369ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36115 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL370



36116 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010371ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36117 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL372



36118 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010373ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36119 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL374



36120 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010375ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36121 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL376



36122 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010377ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36123 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL378



36124 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010379ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36125 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL380



36126 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010381ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36127 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL382



36128 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010383ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36129 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL384



36130 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010385ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36131 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL386



36132 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010387ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36133 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL388



36134 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010389ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36135 JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



36136 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010391ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 2, 
de 2010, do Presidente da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária, comunicando a aprovação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 119, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. – PRES Nº 2/2010-CRA

Brasília, 13 de julho de 2010

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

do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal, que 
esta Comissão aprovou, em 13 de julho do corrente, o 
Projeto de Lei do Senado nº 119, de 2010, que “Altera a 
Lei nº 7.291, de 19 de dezembro de 1984, para alterar 
a base de cálculo da Contribuição à Comissão Coor-
denadora da Criação do Cavalo Nacional – CCCCN, 
de autoria do Senador Francisco Dornelles.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 2/2010, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Foram lidos anteriormente os Parece-
res nºs 1.068 a 1.070, de 2010, sobre as seguintes 
matérias: 

– Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2010-Com-
plementar (nº 277/2005, na Casa de origem, do 
Deputado Leonardo Mattos), que dispõe sobre 
a concessão de aposentadoria especial à pes-
soa com deficiência filiada ao Regime Geral de 
Previdência Social; e

– Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 2010 (nº 
3.956/2008, na Casa de origem), de iniciativa 
da Presidência da República, que dispõe sobre 
a criação de cargos em comissão do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores – DAS 
destinados ao Ministério da Fazenda.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 248, de 
2010, do Presidente da Comissão de Assuntos Econô-
micos, comunicando a aprovação, em caráter termina-
tivo, do Projeto de Lei do Senado nº 25, de 2006.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 248/2010/CAE

Brasília, 6 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. do art. 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 25 de 2006, 
que “estabelece incentivo fiscal de dedução do Imposto 
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas a empresas que 
fizerem doações de materiais para uso em programas 
governamentais de habitação popular”.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 248, de 2010, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 232, 
de 2010, do Presidente da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 62, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 232/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 7 de julho de 2010

Assunto: decisão terminativa

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

do Regimento Interno desta Casa, comunica a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 62, de 
2010, que “Acrescenta § 5º ao art. 110 da Lei nº 6.015, 
de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), 
a fim de facilitar a substituição, no registro civil do filho, 
do nome dos pais alterado em virtude do casamento 
ou de sua dissolução ou separação judicial, bem como 
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pela formação da união estável ou sua dissolução”, de 
autoria da Senadora Serys Slhessarenko.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 232, de 2010, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Foram encaminhados à publicação os Parece-
res nºs 1073 e 1074, de 2010, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 320, de 2009 (nº 4.855/2005, na Casa 
de origem, da Deputada Rose de Freitas), que altera 
a Lei nº 6.575, de 30 de setembro de 1978, e acres-
centa dispositivos ao art. 328 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, para dispor sobre a destinação dos 
valores arrecadados no leilão de veículos apreendidos 
e não reclamados por seus proprietários.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 227, 
de 2010, do Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 
20, de 2010.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 227/10-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 7 de julho de 2010

Assunto: decisão terminativa.

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

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 20, de 
2010, que “Dispõe sobre a alienação parental e altera o 
art. 236 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. (Inter-
ferência promovida por um dos genitores na formação 
psicológica da criança para que repude o outro, bem 
como atos que causem prejuízos ao estabelecimento 
ou à manutenção de vínculo com este)”, de autoria do 
Deputado Regis de Oliveira.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração. 

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao expediente lido, fica aberto 
o prazo de cinco dias úteis para interposição de recur-
so, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 96, de 
2010, da Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, 
comunicando a aprovação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei da Câmara nº 325, de 2009.

É o seguinte o ofício:

Of. nº 96/2010-PRES/CAS

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a  Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em decisão termina-
tiva, o Projeto de Lei da Câmara nº 325, de 2009, que 
“Regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS”, de autoria da 
Deputada Maria do Rosário.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 96, de 2010, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 254, de 2010, 
do Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, 
comunicando a aprovação, em caráter terminativo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. 254/2010/CAE

Brasília, 6 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2009, 
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que “altera a Lei nº 8.989, de 1995, que dispõe sobre 
a Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados 
– IPI, na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por 
pessoas portadoras de deficiência física e dá outras 
providências”, com a Subemenda-CAE à Emenda nº 
1-CDR e a Emenda  nº 2-CAE.

Respeitosamente, – Senador Garibaldi Alves Filho, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.  

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 254/2010, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 90, 
de 2010, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação, Comunicação e Informática, comunicando a 
aprovação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 297, de 2007.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 90/2010 –CCT

Brasília, 7 de julho de 2010

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

combinado com o art. 284, do Regimento Interno do 
Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que 
esta comissão aprovou em turno suplementar, em 
decisão terminativa, o Substitutivo, de autoria do Se-
nador Eduardo Azeredo, ao Projeto de Lei do Sena-
do nº 297, de 2007, que “Altera a Lei nº 9.998, de 17 
de agosto de 2000, para disciplinar a arrecadação da 
contribuição devida ao Fundo de Universalização dos 
Serviços de Telecomunicações.”

Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Presi-
dente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 90/2010, fica aber-
to o prazo de cinco dias úteis para interposição de re-
curso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Foram lidos anteriormente os Parece-
res nºs 1.097 a 1.100, de 2010, sobre as seguintes 
matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 46, de 2007 (nº 
1.735/2003, na Casa de origem, do Deputado 

Carlos Abicalil), que acrescenta § 3º ao art. 79 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional (dispõe sobre a oferta de ensino 
superior aos povos indígenas); e

– Projeto de Lei do Senado nº 522, de 2009-Com-
plementar, de autoria do Senador Romero Jucá, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a Região 
Integrada de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto 
Alegre, Cantá e Mucajaí e instituir o Programa 
Especial de Desenvolvimento de Boa Vista, Alto 
Alegre, Cantá e Mucajaí.

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

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 74, 
de 2010, do Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo, comunicando a aprovação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado 
nº 238, de 2006.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 74/2010-CDR

Brasília, 7 de julho de 2010

Assunto: Decisão Terminativa

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

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Extraordinária realizada 
nesta data, esta Comissão deliberou, em caráter ter-
minativo, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado 
nº 238, de 2006, que “Altera o art. 17 da Lei nº 9.432, 
de 8 de janeiro de 1997, para prorrogar, por mais dez 
anos, a não incidência do Adicional ao Frete para Re-
novação da Marinha Mercante (AFRMM) sobre as 
mercadorias cuja origem ou destino final seja porto 
localizado na Região Norte ou Nordeste do País”, de 
autoria do Senador César Borges, com as Emendas 
2 e 3-CDR.

Respeitosamente, – Senador Neuto de Conto, 
Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo – CDR.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 74/2010, fica aber-
to o prazo de cinco dias úteis para interposição de re-
curso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 56, 
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de 2010, do Presidente da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional, comunicando a aprovação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 65, de 2010.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 56/2010 – CRE

Brasília, 7 de julho de 2010

Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei da Câ-
mara nº 65, de 2010.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comis-

são, em reunião ocorrida nesta data, e nos termos do 
art. 91, § 2º, do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, aprovou em decisão terminativa, o Projeto de Lei 
da Câmara nº 65, de 2010, de autoria do Presidente 
da República, que “Transforma Funções Comissiona-
das Técnicas – FCT, criadas pelo art. 58 de Medida 
Provisória nº 2.229-43, de 6 setembro de 2001, em 
cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superio-
res – DAS, em Gratificações de Exercício em Cargo 
de Confiança, devidas a militares e em Gratificações 
de Representação pelo Exercício de Função devidos 
a militares”.

Respeitosamente, – Senador Eduardo Azeredo, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência ao Ofício nº 56/2010, fica aber-
to o prazo de cinco dias úteis para interposição de re-
curso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento 
Interno, por um décimo da composição da Casa, para 
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 
94, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, de 2010, da Presiden-
te da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando 
a aprovação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 493, de 2009; 18 e 266, de 2008; 
184, de 2005; do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 
2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs 136 e 367, 
de 2009, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 94/2010 – PRES/CAS

Brasília, 7 de julho de 2010

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

combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta 
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, 
em turno suplementar, adotou definitivamente o Subs-

titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 493, de 2009, 
com a Emenda nº 2-CAS, na forma da Subemenda nº 
1-CAS, que “Assegura aos empregados de condomí-
nio, prestadores dos serviços de portaria, vigilância e 
segurança, o adicional de periculosidade, previsto no 
artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho”, de 
autoria do Senador Marcelo Crivella.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

OF. nº95/2010-PRES/CAS

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão ter-
minativa, o Projeto de Lei do Senado nº 18, de 2008, 
que “Modifica o art. 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, para ampliar o período de interrupção 
do contrato de trabalho em razão de casamento para 
até cinco dias consecutivos e estender o benefício aos 
empregados que tenham formalizado união estável”, 
de autoria do Senador Expedito Júnior.

Atenciosamente, – Sendora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Of. nº97/2010-PRES/CAS

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em decisão termina-
tiva, o Projeto de Lei do Senado nº 266, de 2008, que 
“Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
que aprova a Consolidação das Leis do Trabalho, para 
incluir dispositivo que proíbe a consulta aos cadastros 
e bancos de dados de proteção ao crédito, públicos e 
privados, para fins de admissão de empregados”, de 
autoria do Senador Mário Couto.

Atenciosamente, – Senador Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Of. nº 98/10 – PRES/CAS

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, 
o Projeto de Lei do Senado nº 184, de 2005, com as 
Emendas nº 1-CAS e nº 2-CAS, que “Acrescenta §§ 
1º e 2º ao art. 3º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 

471ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 15 36217 

1990, para dispor sobre a frequência, pelos beneficiá-
rios do Seguro-Desemprego, de cursos de qualificação, 
requalificação, adaptação, reciclagem ou prestações 
de serviços voluntários e dá outras providências”, de 
autoria do Senador César Borges.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Of. nº 99/10-PRES/CAS

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, em decisão ter-
minativa, o Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2009, 
com a Emenda nº 1-CAS, que “Acrescenta parágrafo 
ao art. 34 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados de assis-
tência à saúde e dá outras providências (desobriga as 
entidades filantrópicas da área de saúde de constituir 
pessoa jurídica independente para operar plano priva-
do de assistência à saúde)”, de autoria do Deputado 
Darcísio Perondi.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Of. nº 101/10 – PRES/CAS

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o 
Projeto de Lei do Senado nº 136, de 2009, que “Dispõe 
sobre a profissão de artesão e dá outras providências”, 
de autoria do Senador Roberto Cavalcanti.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

Of. nº 102/10-PRES/CAS

Brasília, 7 de julho de 2010

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão aprovou, com as Emendas 
nº 1-CAS e nº 2-CAS, em decisão terminativa, o Pro-
jeto de Lei do Senado nº 367, de 2009, que “Modifica 
a redação do caput do art. 71-A da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991 e dá outras providências. (Assegura 
a licença maternidade para a adotante)”, de autoria do 
Senador Paulo Paim.

Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Com referência aos Ofícios nºs 94, 95, 97, 98, 
99, 101 e 102/2010, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 
91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, por um décimo 
da composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – A Presidência recebeu o Ofício nº S/15, de 
2010 (nº 39/2010, na origem), da Agência Nacional 
de Telecomunicações – ANATEL, encaminhando, nos 
termos do art. 45 da Lei nº 9.472, de 1997, Relatório 
da sua Ouvidoria, sobre a atuação daquele Órgão.

O expediente vai à Comissão de Serviços de In-
fraestrutura e será encaminhado um exemplar à Câ-
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos do 
Tribunal de Contas da União:

– nº 949/2010, na origem, encaminhando cópia do 
Acórdão nº 1.531/2010-TCU, referente ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito externo autorizada 
pela Resolução nº 3, de 2010, do Senado Federal 
(TC 005.321/2010-7); e

– nº 951/2010, na origem, encaminhando cópia do 
Acórdão nº 1.535/2010-TCU, referente ao acom-
panhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito externo autoriza-
da pela Resolução nº 16, de 2009, do Senado 
Federal (TC 016.768/2009-0).

Os Avisos, anexados aos processados das res-
pectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos 
Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. 
DEM – BA) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado 
que passo a ler.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 210, DE 2010 

Dá nova redação ao art. 6º do Decreto-
Lei nº 1.435, de 16 de dezembro de 1975, 
para isentar do Imposto sobre Produtos 
Industrializados os produtos elaborados na 
Amazônia Ocidental com matérias-primas 
de origem regional.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º O caput do art. 6º do Decreto-Lei nº 1.435, 

de 16 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
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Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados os produtos elaborados por estabele-
cimentos localizados na área definida pelo § 4º do art. 
1º do Decreto-Lei nº 291, de 28 de fevereiro de 1967, 
com matérias-primas, de qualquer natureza, de ori-
gem regional.

...............................................................................
............................................................................ (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O dispositivo que se pretende alterar perpetra 
uma inconsistência na política de desenvolvimento da 
Amazônia Ocidental.

Com efeito, restringe a isenção de Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI à produção local que 
utilize matéria-prima agrícola e extrativa vegetal de pro-
dução regional, exclusive as de origem pecuária.

Não bastasse condicionar a isenção à utilização 
de matéria-prima oriunda da própria região, a norma 
ainda reduz a possibilidade de aproveitamento do 
incentivo quando limita drasticamente o tipo dessa 
matéria-prima.

A limitação não faz o menor sentido, mesmo no 
quadro da política de polarização da industrialização 
em Manaus. A simples restrição do uso de matéria-
prima de origem local já seria suficiente para impedir 
que projetos que fossem originariamente vocacionados 
para Manaus se deslocassem para outros pontos do 
território da Amazônia Ocidental.

A conseqüência é que a região deixa de apro-
veitar suas potencialidades centradas nos segmentos 
agrosilvopastoril, da agroindústria, da mineração, da 
bioindústria e da reciclagem de resíduos, apenas para 
citar exemplos. Ao contrário, sofre a concorrência pre-
datória de produtos industrializados de outras regiões 
que ali entram com isenção do IPI, enquanto que o 
produto local sofre a incidência plena do tributo.

Como conseqüência inevitável, a região é induzida 
à exportação de produtos primários, que vão constituir-
se em matéria-prima para industrialização em outras 
regiões, muitas vezes retornando à própria Amazônia 
Ocidental como produtos acabados, em aberto confli-
to com o moderno conceito de que o desenvolvimento 
é tanto mais incentivado quanto mais a produção ex-
portada contenha valor agregado, gerando emprego, 
renda e avanço tecnológico na própria região.

Os benefícios fiscais concedidos aos produtos 
oriundos de outras regiões do País destinados ao 
consumo na Amazônia Ocidental foram criados para 
compensar o custo de transporte por longas distân-
cias. Entretanto, esses benefícios não podem servir 

de desestímulo para a instalação de indústria local. 
Principalmente quando essa indústria local visa ao 
aproveitamento de insumos regionais, oferecendo pro-
dutos de maior valor agregado, evitando que a matéria-
prima saia in natura para beneficiamento em outras 
regiões, prejudicando o desenvolvimento sustentável 
da Amazônia Ocidental.

A correção urgente da norma se justifica, inclusi-
ve, por uma questão de reciprocidade, pois os produtos 
da região norte são, igualmente, 

onerados pelo deslocamento por longas distân-
cias para chegar aos consumidores do Sul e Sudeste 
do País. Obviamente, as distâncias são as mesmas. 
O privilégio para os bens produzidos em outras regi-
ões do País acaba por condenar a Amazônia a uma 
perene, odiosa e injustificável condição de mera for-
necedora de matérias-primas e consumidora de bens 
industrializados. Isso é a própria negação da diretriz 
constitucional que preconiza a correção das desigual-
dades regionais.

Sala das Sessões, – Senador Acir Gurgacz

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI Nº 1.435, DE 16 DE  
DEZEMBRO DE 1975

Altera a redação dos artigos 7º do De-
creto-lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
e 2º do Decreto-lei nº 356, de 15 de agosto 
de 1968, e dá outras providências.

O Presidente da República , no uso das atribui-
ções que lhe confere o artigo 55, item II, da Consti-
tuição, 

DECRETA:
Art 1º O artigo 7º do Decreto-lei nº 288, de 28 de 

fevereiro da 1967, passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 7º Os produtos industrializados na Zona Fran-

ca de Manaus, quando dela saírem para qualquer ponto 
do território nacional, estarão sujeitos a exigibilidade 
do Imposto de Importação relativo a matérias-primas, 
produtos intermediários e materiais de embalagem 
importados e neles empregados, calculado o tributo 
mediante coeficiente de redução de sua alíquota “ ad 
valorem “, na conformidade do § 1º deste artigo. 

§ 1º O coeficiente de redução do imposto será 
obtido, em relação a cada produto, mediante a aplica-
ção de fórmula que tenha: 

a) como dividendo, a soma dos valores das ma-
térias-primas produtos intermediários e materiais de 
embalagem de produção nacional, e da mão-de-obra 
direta empregada no processo e de produção; 

b) como divisor, a soma dos valores das matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de emba-
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lagem, de produção nacional e de origem estrangeira, 
e da mão-de-obra direta empregada no processo de 
produção. 

§ 2º A redução do Imposto de Importação, a que 
se refere este artigo, aplica-se somente aos produtos 
industrializados que atentederem aos índices mínimos 
de nacionalização estabelecidos conjuntamente pelo 
Conselho de Administração da SUFRAMA e pelo Con-
selho de Desenvolvimento Industrial – CDI. 

§ 3º Para os efeitos do disposto neste artigo, 
consideram-se produtos industrializados os resultan-
tes das operações de transformação, beneficiamen-
to, montagem e recondicionamento, como definidas 
na legislação de regência do Imposto sobre Produtos 
Industrializados. 

§ 4º Compete ao Ministro da Fazenda baixar as 
normas complementares necessárias à execução do 
disposto neste artigo”. 

 Art 2º Sem prejuízo da imediata aplicação dos 
critérios de cálculo de redução do Imposto de Impor-
tação, introduzidos pelo artigo anterior, o Conselho de 
Administração da SUFRAMA e o Conselho de Desen-
volvimento Industrial – CDI, conjuntamente, dentro de 
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de publicação 
deste Decreto-lei, fixarão os índices de nacionalização 
nele previstos. 

 Parágrafo único. Os empreendimentos cujos 
projetos tenham sido anteriormente aprovados, de-
verão obedecer ao disposto no § 2º do artigo 7º do 
Decreto-lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, com a 
nova redação dada pelo art. 1º deste Decreto-lei, no 
prazo e condições estabelecidos pelo Conselho de 
Administração da SUFRAMA, através de Resolução a 
ser baixada em 180 (cento e oitenta) dias da vigência 
deste diploma legal. 

 Art 3º O artigo 2º do Decreto-lei nº 356, de 15 
de agosto de 1968, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

“Art. 2º As isenções fiscais previstas neste Decre-
to-lei aplicar-se-ão aos bens de produção e de consu-
mo e aos gêneros de primeira necessidade, de origem 
estrangeira, a seguir enumerados: 

I – motores marítimos de centro e de popa, seus 
acessórios e pertences, bem como outros utensílios 
empregados na atividade pesqueira, exceto explosivos 
e produtos utilizados em sua fabricação; 

II – máquinas, implementos e insumos utilizados 
na agricultura, na pecuária e nas atividades afins; 

III – máquinas para construção rodoviária; 
IV – máquinas, motores e acessórios para ins-

talação industrial; 
V – materiais de construção; 
VI – produtos alimentares; e 

VII – medicamentos. 
Parágrafo único. Através de portaria interministe-

rial, os Ministros Chefe da Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, da Fazenda e do Interior 
fixarão, periodicamente, a pauta das mercadorias a 
serem comercializadas com os benefícios instituídos 
neste Decreto-lei, levando em conta, inclusive, a ca-
pacidade de produção das unidades industriais loca-
lizadas na Amazônia Ocidental”. 

 Art 4º A remessa de produtos industrializados 
no país à Zona Franca de Manaus, especificamente 
para serem exportados ao exterior, gozará de todos os 
incentivos fiscais concedidos à exportação, na forma e 
condições estabelecidas pelo Ministro da Fazenda. 

 Art 5º Os produtos nacionais exportados para 
o exterior e, posteriormente, reimportados através da 
Zona Franca de Manaus, não gozarão dos benefícios 
estabelecidos pelo Decreto-lei nº 288, de 28 de feve-
reiro de 1967. 

 Art 6º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos 
Industrializados os produtos elaborados com matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção re-
gional, exclusive as de origem pecuária, por estabele-
cimentos localizados na área definida pelo § 4º do art. 
1º do Decreto-lei nº 291, de 28 de fevereiro de 1967. 

 § 1º Os produtos a que se refere o “caput” deste 
artigo gerarão crédito do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados, calculado como se devido fosse, sem-
pre que empregados como matérias-primas, produtos 
intermediários ou materiais de embalagem, na indus-
trialização, em qualquer ponto do território nacional, 
de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do 
referido imposto. 

 § 2º Os incentivos fiscais previstos neste artigo 
aplicam-se, exclusivamente, aos produtos elaborados 
por estabelecimentos industriais cujos projetos tenham 
sido aprovados pela SUFRAMA. 

 Art 7º A equiparação de que trata o artigo 4º 
do Decreto-lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, 
não compreende os incentivos fiscais previstos nos 
Decretos-leis nºs 491, de 5 de março de 1969; 1.158, 
de 16 de março de 1971; 1.189, de 24 de setembro de 
1971; 1.219, de 15 de maio de 1972, e 1.248, de 29 
de novembro de 1972, nem os decorrentes do regime 
de “ draw back “.

 Art 8º O Superintendente da Zona Franca de 
Manaus, ouvido o Conselho de Administração, fixará 
condições e requisitos a serem atendidos pelos es-
tabelecimentos que se dediquem à comercialização, 
naquela área, de mercadorias beneficiadas pelos in-
centivos previstos no Decreto-lei número 288, de 28 
de fevereiro de 1967. 
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 Art 9º Este Decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. 

Brasília, 16 de dezembro de 1975; 154º da Inde-
pendência e 87º da República. 

DECRETO-LEI Nº 291, DE 28 DE  
FEVEREIRO DE 1967

Estabelece incentivos para o desen-
volvimento da Amazônia Ocidental da Faixa 
de Fronteiras abrangida pela Amazônia e 
dá outras providências.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o artigo 9º, § 2º do Ato Institucional nº 
4, de 7 de dezembro de 1966,

Decreta:
Art. 1º Até o exercício de 1972, inclusive, não so-

frerá incidência do impôsto de renda a parte ou o total 
dos lucros ou dividendos atribuídos às pessoas físicas 
ou jurídicas titulares de ações, cotas ou quinhões de 
capital de emprêsas localizadas na Amazônia, quando 
destinados para aplicação na faixa de recursos pró-
prios de projetos aprovados na Região, para efeito de 
absorção dos recursos oriundos do impôsto de renda, 
de que tratam o art. 2º dêste Decreto-lei e o art. 7º da 
Lei nº 5.174, de 27 de outubro de 1966.

§ 1º Os titulares de ações, cotas ou quinhões de 
capital, que optarem pelo gôzo do direito de que trata 
êste artigo, deverão autorizar as emprêsas em questão 
a depositarem no Banco da Amazônia S.A. o total ou 
a parte dos lucros ou dividendos a que fizerem jus e 
que desejarem aplicar na forma dêste artigo.

§ 1º Os recursos de que trata o parágrafo an-
terior:

a) serão depositados dentro de 60 dias a contar 
da data de vigência do respectivo balanço, sob pena 
de perda do benefício;

b) serão bloqueados, devendo render os juros 
que forem previstos no regulamento próprio; e

c) serão liberados nos têrmos do mesmo re-
gulamento, de modo a possibilitar, exclusivamente, 
as aplicações previstas neste artigo, sob a forma de 
ações ordinárias ou preferenciais, cotas ou quinhões 
de capital, que não terão qualquer ônus de intransfe-
ribilidade.

§ 3º O regulamento de que trata o parágrafo ante-
rior incluirá disposições a fim de assegurar para Ama-
zônia Ocidental e para a Faixa de Fronteiras abrangida 
pela Região Amazônica, percentagem de recursos até 
limites previstos como não impeditivos da retenção dos 
recursos na Região, atribuindo-se à Faixa de Fronteiras 
parte substancial, tendo em vista:

a) que sua maior extensão é compreendida pela 
Amazônia Ocidental; e

b) que se reveste da mais alta prioridade o in-
centivo ao surgimento de atividades econômicas auto 
sustentadas na mesma área.

§ 4º Para os fins dêste decreto-lei a Amazônia 
Ocidental é constituída pela área abrangida pelos Es-
tados do Amazonas, Acre e Territórios de Rondônia 
e Roraima.

Art. 2º No interêsse de incentivar a prestação de 
serviços a entidades engajadas no desenvolvimento 
da Amazônia, de favorecer o influxo de trabalhadores, 
técnicos e empresários da área, até o exercício de 
1972, inclusive, as pessoas físicas que aufiram rendi-
mentos assalariados ou não por trabalhos realizados 
para emprêsas ou instituições declaradas pela SU-
DAM como de interêsse para o desenvolvimento da 
área, terão o total dos descontos efetuados na forma 
dos artigos 107 e 121, do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº 58.400, de 10 de maio de 1966, depositado 
no Banco da Amazônia S.A. e ulteriormente aplicado 
na forma dêste artigo.

§ 1º As aplicações dos depósitos de que trata 
êste artigo serão:

a) efetuadas na faixa e recursos oriundos do im-
pôsto de renda, de projetos localizados na Faixa de 
Fronteiras incluída na Amazônia;

b) representadas por ações, cotas ou quinhões 
de capital, intransferíveis pelo prazo de 5 anos, ou sob 
a forma de crédito prevista no art. 7º, § 10 da Lei nº 
5.174, de 27 de outubro de 1966; e

c) regulamentadas por decreto do Poder Exe-
cutivo, sendo equiparadas, para fins legais, às dedu-
ções tributárias de que trata o artigo citado na alínea 
anterior.

§ 2º Quando esgotadas as necessidades de 
capitalização dos projetos de que trata a alínea a do 
parágrafo anterior, os depósitos previstos neste artigo 
poderão ser aplicados em projetos localizados em áreas 
da Amazônia adjacentes à Faixa de Fronteiras.

§ 3º Supletivamente à iniciativa privada e, no cum-
primento do que dispõe o art. 2º da Lei nº 5.122, de 
28 de setembro de 1966, o Banco da Amazônia S.A. 
dará a mais alta prioridade aos estudos, organização 
de emprêsas e outras medidas de sua competência, 
objetivando a plena aplicação dos recursos de que trata 
êste artigo e a mais intensa captação dos recursos de 
que tratar o artigo anterior.

§ 4º Terão precedência e a mais alta prioridade 
para todos os efeitos, inclusive quanto a financiamento 
por instituições creditícias de cujo capital o Govêrno 
Federal participe, os seguintes projetos da Faixa de 
Fronteiras:
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 a) aquêles situados em Guajará-Mirim, Brasiléia, 
Tabatinga, Cucuí, Clevelândia do Norte, Oiapoque, 
bem como nas áreas da Faixa adjacentes a estas lo-
calidades;

 b) aquêles situados em outras áreas da Faixa de 
Fronteiras, recomendadas pelo Conselho de Desen-
volvimento da Amazônia, nos têrmos, do art. 14, d, da 
Lei nº 5.173, de 27 de outubro de 1966, tendo em vista 
os interêsses sócio-econômicos do país.

 Art. 3º A elaboração do total, fase ou parte de 
projetos econômicos a serem submetidos para apro-
vação na Amazônia, relativamente a empreendimentos 
em cujos planos, de viabilidade de financeira esteja 
prevista a captação de recursos oriundos do impôsto 
de renda, poderá ser totalmente financiada com recur-
sos da mesma natureza, mediante prestação de ga-
rantias bancárias ou não, inclusive garantias reais, de 
valor equivalente pelo menos 150% do financiamento 
pleiteado pelos interessados, na forma dêste artigo e 
segundo os têrmos do regulamento próprio a ser apro-
vado por decreto do Poder Executivo.

 § 1º Os interessados submeterão seus pedido, do 
financiamento de que trata êste artigo através de rela-
tório instruído com documentação que em cada caso 
for exigida, em cumprimento do citado regulamento.

 § 2º O financiamento de que trata êste artigo 
poderá incluir uma ou mais das despesas relaciona-
das no parágrafo seguinte e que sejam referentes às 
atividades e trabalhos necessários à elaboração do 
projeto econômico ou, de parte do mesmo que se tor-
ne indispensável em uma ou mais das seguintes fases 
de elaboração:

 I – Fase de estudos e pesquisas preliminares;
 lI – Fase de pré-projeto;
 III – Fase de projeto de viabilidade;
 IV – Fase de projeto econômico.
 § 3º As despesas referidas no parágrafo ante-

rior, caso aprovadas no deferimento do relatório de 
que trata o § 1º, poderão incluir pagamentos efetua-
dos diretamente ou autorizados pela pessoa física ou 
jurídica interessada, por pessoas físicas ou jurídicas 
contratadas pela mesma ou por estas subcontratadas 
e referentes ao pagamento por atividades ou trabalhos 
realizados, salários, honorários, comissões, diárias, 
viagens e outras despesas incorridas na Região ou 
fora dela.

 § 4º Os pagamentos, autorizações, e quaisquer 
atos ou fatos atinentes às despesas de que trata o 
parágrafo anterior deverão se enquadrar no plano de 
trabalhos aprovado, serão documentados conforme 
exigências estabelecidas no termo de deferimento 
e deverão satisfazer à fiscalização que se exercerá 

diretamente ou por meio de firmas de auditoria, nos 
têrmos do regulamento próprio.

 § 5º A inobservância do que dispõe o parágrafo 
anterior importará a aplicação das multas previstas no 
§ 13 do art. 7º, da Lei nº 5.174, de 27 de outubro de 
1966, que incidirão sôbre o total das garantias de que 
trata este artigo.

 § 6º As providências necessárias à cobrança das 
multas de que trata o parágrafo anterior serão imedia-
tamente tomadas, sem prejuízo das sanções penais 
aplicáveis, por ser a matéria equiparada para os fins 
dêste Decreto-lei, à sonegação fiscal.

 § 7º Os recursos oriundos do impôsto de renda 
serão liberados na forma do parágrafo seguinte, so-
mente após o deferimento do relatório de que trata o § 
1º e realização de outros atos exigidos, inclusive pres-
tação das garantias previstas neste artigo, prestadas 
por instituições que operem no Brasil ou que incluam 
bens situados no país.

 § 8º Cumprido o que dispõe o parágrafo anterior, 
a empresa beneficiária da competente autorização 
pleiteará das emprêsas que disponham de depósitos 
efetuados nos têrmos do art. 2º dêste decreto-lei e do 
artigo 7º da Lei nº 5.174, de 27 de outubro de 1966, a 
concessão de crédito, na forma do § 10 do art. 7º da 
citada Lei nº 5.174.

 § 9º Os créditos concedidos na forma do pará-
grafo anterior serão transferidos na conta bloqueada 
da empresa depositante para uma conta bloqueada da 
pessoa beneficiária, de onde serão liberados, segun-
do o cronograma de aplicações aprovado na forma do 
regulamento próprio.

 § 10. Caso seja aprovado e executado o projeto 
econômico resultante ou relacionado com financia-
mento obtido na forma dêste artigo, os créditos de que 
trata o § 8º poderão ser convertidos em ações, cotas, 
quinhões de capital ou outros títulos e, caso contrário, 
proceder-se-á a liquidação dos citados créditos con-
forme dispõe o art. 7º, § 10 da Lei nº 5.174 de 27 de 
outubro de 1966, desde que expedido o laudo final de 
auditoria comprobatório de inviabilidade.

 Art. 4º O art. 2º da Lei nº 5.114, de 27 de outubro 
de 1966, passa ter a seguinte redação:

“Art. 2º As pessoas jurídicas que se dedicarem 
a atividades industriais, agrícolas e pecuárias, ou de 
serviços básicos, estabelecidas na área de atuação 
da SUDAM gozarão de isenção de impostos e taxas 
federais com relação:

I – a atualização contábil do valor das áreas dos 
imóveis rurais utilizados nos empreendimentos, cujos 
projetos tenham sido aprovados para absorver recursos 
oriundos do impôsto de renda, e ao correspondente 
aumento de capital;
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lI – ao aumento de capital com recursos prove-
nientes de reservas ou lucros em suspenso.

§ 1º A atualização de valores e o aumento de 
capital de que trata este artigo deverão ser efetivados, 
até seis meses após a aprovação do projeto e antes 
de ser iniciada a execução mesmo.

§ 2º A atualização de valôres referida neste arti-
go deverá ficar compreendida nos limites fixados pela 
SUDAM e somente será aplicada aos imóveis rurais 
incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, até 31 
de dezembro de 1966.

§ 3º O recebimento de ações, cotas e quinhões 
de capital, e decorrência da capitalização prevista 
neste artigo, não sofrerá a incidência do impôsto de 
renda”.

 Art. 5º As emprêsas que mantenham no passivo 
compromissos oriundos de contrato de financiamento 
a longo prazo, obtidos para cobertura de investimentos 
fixos constantes de projetos aprovados na Amazônia 
para absorver recursos oriundos do impôsto de ren-
da, conforme dispõem o art. 2º dêste Decreto-lei e o 
artigo 7º da Lei nº 5.174, de 27 de outubro de 1966, 
poderão absorver recursos da mesma natureza, para 
amortização, nas proporções de que trata o § 2º, de 
parte do valor de cada uma das prestações vincendas 
referentes ao principal e juros, desde que:

 a) a parte restante seja atendida com recursos 
da empresa;

 b) se comprove, nos têrmos do regimento pró-
prio a efetiva aplicação do financiamento as finalidades 
previstas no contrato.

 § 1º Quando o financiamento incorporar parcela 
não destinada a investimento fixo, ou, nos casos em 
que parte dêste não tenha sido efetivamente aplica-
do no citado fim, a participação da parte de recursos 
oriundos do impôsto de renda, em cada parcela de 
amortização do financiamento, a ser liquidada, será 
reajustada de forma a expressar, exclusivamente, o 
valor comprometido com o investimento fixo.

 § 2º A parte de recursos oriundos do impôsto de 
renda de que trata o caput dêste artigo, será:

 a) de 50%, quando referentes a financiamento de 
projetos localizados na área da Amazônia não incluída 
na Amazônia Ocidental e na Faixa de Fronteiras;

 b) de 75%, quando referentes a financiamento 
de projetos localizados na Amazônia Ocidental;

 c) de 75% a 90%, quando referentes a financia-
mento de projetos localizados na Faixa de Fronteiras 
abrangida pela Amazônia.

 § 3º Os critérios para a determinação das percen-
tagens permitidas entre os limites previstos na alínea 
c do parágrafo anterior serão estabelecidos segundo 
recomendação do Conselho de Desenvolvimento da 

Amazônia, que adotará como termo de referência o 
interêsse sócio-econômico do país.

 § 4º Os casos de que trata a alínea c do § 2º, 
quaisquer contratos de financiamento a médio e lon-
go prazo poderão ser incluídos, na conformidade de 
critérios estabelecidos como previsto no parágrafo 
anterior.

 § 5º A parte dos recursos oriundos do impôsto 
de renda de que trata o § 2º, poderá ser absorvida pela 
empresa beneficiária sob as formas previstas no § 9º 
ou 10 do art. 7º, da Lei nº 5.174, de 27 de outubro de 
1966, ou sob as formas previstas nos dois parágrafos 
citados, em qualquer proporção.

 § 6º Será válida, na empresa beneficiária, a re-
sultante proporcionalidade entre recursos próprios e 
recursos oriundos do impôsto de renda, após a absor-
ção de recursos de que trata o parágrafo anterior.

 Art. 6º Este decreto-lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Brasília, 28 de fevereiro de 1967; 146º da Inde-
pendência e 79º da República. 

(Às Comissões de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo e de Assuntos Econômicos, 
cabendo à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Os Srs. Senadores Gerson Camata e Acir Gur-
gacz enviaram discursos à Mesa, para serem publica-
dos na forma do disposto no art. 203, combinado com 
o inciso I e o § 2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs. serão atendidos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o direito de asilo já foi uma prática 
que engrandecia o País. Hoje, tornou-se um conceito 
elástico, que varia conforme as circunstâncias e con-
veniências do momento. Temos vários exemplos, entre 
os quais vale citar o do terrorista Francisco Antonio 
Collazos, conhecido no Brasil como “padre Olivério 
Medina”, “embaixador” no Brasil do grupo narcoguer-
rilheiro Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia, que vive aqui até hoje, na condição de re-
fugiado político. 

Dois pugilistas que tentaram escapar do para-
íso socialista em que viviam durante sua passagem 
pelo Brasil foram rapidamente devolvidos a Cuba, em 
circunstâncias até hoje obscuras. Como justificativa 
para permanecer no Brasil, o italiano Cesare Battisti 
invoca motivação política para os 4 cruéis assassina-
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tos que cometeu na Itália, embora o país viva sob um 
regime democrático desde o fim da Segunda Guerra 
Mundial.

Agora revela-se que moram no Paraná 3 terro-
ristas paraguaios, integrantes de uma “sucursal” das 
Farc, o chamado EPP, Exército do Povo Paraguaio. 
Juan Arrom, Anuncio Martí e Victor Colmán obtive-
ram do Conare, Comitê Nacional para os Refugiados, 
a condição de refugiado, que impede sua extradição 
para o país natal.

No Paraguai, o EPP é acusado de matar policiais 
civis, de assaltos a bancos, de atentados a bomba con-
tra prédios públicos e de invasão de fazendas. Sua fonte 
de renda são os seqüestros, com os quais calcula-se 
que já obtiveram 5 milhões de dólares.

O primeiro deles ocorreu no final de 2001, quan-
do Maria Edith Debernardi passou 64 dias no cativeiro 
e só foi libertada em troca de 1 milhão de reais. Em 
setembro de 2004, Cecília Cubas, de 31 anos, filha 
do ex-presidente paraguaio Raúl Cubas, foi morta por 
asfixia depois que os seqüestradores não receberam 
os milhões de dólares que exigiam para soltá-la. Em 
julho de 2008, os bandidos seqüestraram o fazendeiro 
Luis Lindstrom e o mantiveram em cativeiro durante 
44 dias.

Há 6 anos o governo paraguaio tenta obter do 
governo brasileiro a repatriação dos 3 terroristas. O 
Itamaraty recebeu um dossiê em que são enumeradas 
37 provas de que eles são responsáveis pelo seqües-
tro de Maria Debernardi e que chefiam a organização 
criminosa a partir do Paraná. Existem nada menos que 
188 e-mails comprovando as ligações das Farc com o 
EPP e as ações da quadrilha em território brasileiro. 
São mensagens que estavam no computador de Raúl 
Reyes, um dos chefes das Farc, morto pelo exército 
colombiano em 2008. Numa delas, um integrante das 
Farc, referindo-se ao seqüestro de Cecília Cubas, infor-
ma o valor do resgate e diz que ela poderia ser mantida 
em cativeiro por no máximo 6 meses.

Entre os e-mails, há mensagens trocadas entre o 
ex-padre Olivério Medina e Raúl Reyes, em que o “em-
baixador” das Farc diz ter se reunido com o trio refugia-
do no Paraná, e também detalhes de uma fracassada 
tentativa de abrir no Brasil uma firma de importação e 
exportação, em sociedade do EPP com as Farc.

O Paraguai é hoje uma democracia, e o presidente 
Fernando Lugo, eleito em um pleito internacionalmen-
te reconhecido como legítimo, fez da extradição dos 
3 delinqüentes um dos seus principais objetivos. Uma 
página criada pelo governo na Internet exibe fotos dos 
refugiados e de outros integrantes do EPP e oferece 
uma recompensa de 107 mil dólares a quem fornecer 
informações que permitam sua captura.

Definidos acertadamente pelo ministro do Interior 
do Paraguai Rafael Filizzola, como “criminosos comuns 
com discurso de esquerda”, os membros do EPP en-
contraram no Brasil um refúgio seguro para desenvolver 
suas atividades. A fraca vigilância de nossas fronteiras, 
uma grave deficiência para a qual já chamei a atenção 
neste Plenário, garante que transitem livremente, sem 
incômodos, entre o Paraná e o Paraguai. 

O Conare, por sua vez, fez a sua parte, com a 
generosidade habitual, ao ignorar provas irrefutáveis 
do envolvimento dos bandidos com o seqüestro de 
Maria Edith Debernardi. Pelo menos 400 mil dólares, 
dinheiro comprovadamente proveniente do resgate, 
com cédulas marcadas, foram encontrados em poder 
de Juan Arrom e de Victor Colmán. Anuncio Martí, por 
sua vez, tinha manuais de seqüestro escondidos em 
casa. Além disso, a vítima reconheceu os 3 como seus 
seqüestradores.

A alegação de que foram torturados pela polícia 
garantiu ao trio a concessão do status de refugiado. 
O presidente Lugo diz que agora o Paraguai vive em 
plena democracia e que os três terroristas terão di-
reito a um julgamento justo e imparcial em seu país. 
Não cabe ao governo brasileiro duvidar da afirmação 
do presidente. Muito menos pode-se admitir que um 
bando de assassinos – que se valem de uma suposta 
motivação ideológica para praticar seus crimes – des-
frutem, em nosso país, de liberdade para comandar 
uma organização que merece repúdio, e não apoio 
como o que foi proporcionado pelo Conare.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem apanha-
mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Sena-
dores, quero agora expressar minhas considerações, 
hoje, sobre um tema que foi amplamente debatido nos 
últimos meses, e que deve ganhar novos contornos a 
partir de agora. O tema, senhor presidente, é a Copa 
do Mundo, esta que é uma das maiores manifestações 
esportivas do planeta.

Praticamente todo o Mundo parou para ver a 
Copa, que pela primeira vez foi disputada no continen-
te africano, na África do Sul, um país sem nenhuma 
tradição no futebol. As atenções estavam voltadas não 
somente para a disputa propriamente dita, mas tam-
bém para a realização da Copa em si.

O resultado, senhoras e senhores, foi positivo, 
afirma a mídia especializada. Até mesmo a ONU afir-
mou, ontem, que a organização do evento superou as 
expectativas e que a população da África do Sul foi o 
verdadeiro campeão da disputa, independentemente 
do resultado nos campos.

Concordo plenamente com essa afirmação da 
ONU. As Nações Unidas assinalaram ainda que os sul-
africanos calaram as vozes dos céticos e conseguiram 
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fazer com que haja, a partir de agora, “uma confiança 
generalizada na capacidade da região para realizar 
este tipo de eventos mundiais”.

Meu povo de Rondônia, e de todo o Brasil, que 
me assiste agora pela TV Senado, uma afirmação 
como essa, expressa pela Organização das Nações 
Unidas, só aumenta ainda mais o grau de responsa-
bilidade que o Brasil tem que assumir para realizar a 
Copa do Mundo de 2014.

Somos um País referência no futebol. O Maracanã 
é um ícone mundial desse esporte que é tão popular 
em nosso País. Mas eu garanto às senhoras e aos se-
nhores que não é possível promover um campeonato 
de várzea, que seja, sem um grande empenho no pla-
nejamento e na execução. O que dirá de uma Copa do 
Mundo. E engana-se quem acha que o mundo não esta-
rá nos olhando com uma lupa, com um microscópio. O  
Brasil está na berlinda, não apenas dentro de campo, 
mas especificamente for a de campo é que o nosso 
País será ainda mais avaliado.

Muito se vem falando, há duas semanas, sobre 
no que o Brasil errou com sua seleção, e o que deve 
fazer para ser vitorioso em 2014 e conquistar o He-
xacampeonato. Somos, como dizem, uma nação de 
mais de 190 milhões de experientes técnicos de fu-
tebol. Mas devemos, a partir de hoje, ser uma nação 
de 190 milhões de estrategistas trabalhando juntos no 
sentido de transformar a Copa do Mundo não apenas 
num meio de chegar à nossa sexta vitória mundial, 
mas também de fazer de 2014 o nosso ponto de vira-
da como País… como nação.

Temos tudo pronto, hoje, para chegarmos em 
2014 com uma nova fama mundial. Uma fama não 
apenas de celeiro de grandes jogadores, mas tam-
bém com uma fama de País desenvolvido – de País 
do Primeiro Mundo.

Não devemos depender de índices estipulados 
por entidades econômicas para isso. Foi exatamen-
te por deixar de lado esse tipo de coisa e seguir em 
frente, trabalhando duro, que o Brasil enfrentou a crise 
de 2008 e atravessamos 2009 e chegamos em 2010 
como o País que melhor se saiu no meio das agruras 
financeiras internacionais. O mundo parou e o Brasil 
foi em frente. Temos que continuar fazendo isso.

Não será o governo sozinho que fará a Copa 
do Mundo de 2014. Serão deflagrados atos governa-
mentais para ampliar a infraestrutura esportiva e de 
transportes, mas deverá haver também atos da ini-
ciativa privada. Atos de iniciativa popular também, de 
todo o povo brasileiro. Seremos anfitriões de milhares 
de pessoas de diversas nações, e deveremos ter em 
mente que essas pessoas e suas seleções serão nos-
sos adversários apenas dentro dos campos. Fora de-

les, serão nossos convidados para uma das maiores 
festas do esporte mundial.

Essa imagem do Brasil organizado, bom anfitrião, 
preparado, que, planejou cada detalhe, é a imagem que 
precisa ficar em 2014. Não estamos falando aqui em 
disponibilidade de recursos para estradas, estádios ou 
aeroportos, mas sim em atitude e postura. Isso sim é 
que vai contar, no final das contas, no final da Copa.

Depois dessa Copa do Mundo, na África do Sul, 
diversos estudos sobre o impacto econômico do tor-
neio para o País sede estão sendo divulgados. Não há 
uma unanimidade sobre valores arrecadados, mas fica 
claro que um evento assim é capaz de incrementar a 
economia nacional.

Segundo a consultoria norte-americana Grant 
Thornton, divulgada na imprensa, o impacto econômico 
bruto para a África ficará em torno de US$13 bilhões. 
Há sinais de números ainda maiores. Outros analistas, 
no entanto, afirmam que a conta vai apenas “zerar”.

Para a Copa de 2014, a FGV estima uma arreca-
dação de US$70 bilhões. Os setores mais beneficiados 
serão de construção civil, hotelaria, transportes, tele-
comunicações, segurança e saneamentos. Estima-se 
um aumento de 70% no número de turistas nos pró-
ximos quatro anos.

Precisamos aprender com as lições da Copa do 
Mundo da África do Sul. Em primeiro lugar, a cordiali-
dade com a qual o povo africano recebeu seus visitan-
tes, até mesmo aqueles que um dia foram adversários 
históricos, resultado de uma antiga política de colonia-
lismo e de segregação racial. Em segundo lugar, evitar 
o erro admitido pelo próprio governo, esta semana, que 
se arrepende de não ter planejado melhor o aprovei-
tamento comercial da competição, pois não fomentou 
dentro do próprio País a criação de produtos relativos 
à Copa. Praticamente tudo foi importado.

Aqui, para 2014, precisamos estar preparados 
nesse sentido, com a iniciativa privada preparada para 
aproveitar as oportunidades de negócios, buscando 
parcerias e fomento do governo. E isso precisa co-
meçar a ser visto já, assim como toda a infraestrutura 
necessária para o torneio.

Senhor presidente, é preciso destacar que a Copa 
de 2014 deverá ter um público espectador, em todo o 
planeta, ainda maior do que a competição que acaba-
mos de acompanhar. Somente nos Estados Unidos, 
por exemplo, mais de 16 milhões de pessoas acom-
panharam a partida dos norte-americanos contra os 
ingleses pela televisão. Um público maior que o que 
assistiu à final da tradicional NBA.

Isso pode ser considerado um termômetro do 
crescente interesse pelo futebol, que deverá ter um ápi-
ce em 2014, em nossa casa. Por isso tomo a liberdade, 
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senhor presidente, de também dar uma de técnico aqui 
e dizer que a seleção precisa estar unida, preparada 
em campo, com um futebol eficiente, mas bonito, que 
demonstre a alegria do brasileiro ao jogar bola – essa 
alegria que encanta o mundo há décadas.

Mas é mais importante ainda que outra seleção, 
essa que terá mais de 193 milhões de jogadores, pronta 
para mostrar o valor do País dentro e fora do campo, 
nesse que pode ser um ponto de virada em nossa his-
tória. Um passaporte de entrada no Primeiro Mundo.

Senhor presidente, senhoras e senhores sena-
dores, eu gostaria de concluir hoje exaltando aqui o 
belo trabalho dos produtores rurais de Rondônia, prin-
cipalmente da região de Ji-Paraná, que está festejando 
desde sábado até o dia 18 com a Trigésima Primeira 
edição da Expojipa. Rondônia vive desde o mês passa-
do até setembro aquilo que chamamos de época das 
feiras agropecuárias. É um tempo em que se festeja 
a produção no campo, seja de pequenos, médios ou 
grandes produtores. É uma época que Rondônia mos-
tra a força de sua agroindústria com rodeios, leilões e 
apresentações de animais, fechamento de negócios e 
shows musicais. Aproveito a oportunidade para convi-
dar a todos para que conheçam as feiras:

A Expojipa, de Ji-Paraná, segue até o dia 18;

 – a Vigésima Sétima Expoari, de Ari-
quemes, começa no dia 24 e segue até o dia 
2 de agosto;

 – a Vigésima Quinta Expoagro, de Rolim 
de Moura, de 4 a 8 de agosto;

 – a Décima Segunda Expoac, de Cacoal, 
de 11 a 15 de agosto;

 – a Décima Quarta Expomedici, de Pre-
sidente Médici, de 26 a 29 de agosto;

– e a última feira do ano, que será a Dé-
cima Quarta Agroari, a feira de negócios de 
Ariquemes, de 8 a 10 de setembro.

Estão todos convidados.
Senhor presidente
Senhoras e senhores senadores
Muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 

– BA) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai 
encerrar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 8 
minutos.)

Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney 
14-7-2010 

quarta-feira

11h – Senhor Antônio Domingos Teixeira Bedran, 
Conselheiro da Agência Nacional de Telecomunica-
ções – ANATEL

Sala de Audiências
13h – Almoço oferecido pelo Presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva em homenagem ao Presidente do Con-
selho Europeu Herman Van Rompuy e ao Presidente 
da Comissão Européia José Manuel Durão Barroso

Sala Portinari – Palácio Itamaraty
16h – Ordem do Dia
Plenário
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(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 10 
minutos e encerra-se às 16 horas e 14 mi-
nutos)

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

É lido o seguinte:

Ata da 130ª Sessão, Não Deliberativa,  
em 15 de julho de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Mozarildo Cavalcanti e Geraldo Mesquita Júnior

481ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



36374 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL482



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 36375 483ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



36376 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL484



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 36377 485ANAIS DO SENADO FEDERALJULHO 2010



36378 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Julho de 2010

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – O parecer lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 103, de 

2010, da Presidente da Comissão de Assuntos So-

ciais, comunicando a rejeição, em caráter terminativo, 

do Projeto de Lei do Senado nº 178, de 2010.

É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado 
nº 178, de 2010, cujo parecer foi lido anteriormente, 
seja apreciado pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 

– RR) – Sobre a mesa, ofícios da Liderança do PT e 

do Bloco de Apoio ao Governo que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Serão feitas as substituições solicitadas.

A Presidência designa a Senadora Niúra Demar-
chi para integrar as Comissões de Assuntos Sociais; 
de Educação, Cultura e Esporte; e de Assuntos Econô-

micos, como titular, em vagas cedidas pela Liderança 
do Democratas nos referidos Colegiados, conforme 
indicações da Liderança do PSDB.

São os seguintes os ofícios das Lideran-
ças do PSDB:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Mes-
quita Júnior, do PMDB do Acre.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela or-
dem. Peço para ser inscrito como Líder em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Se V. Exª quiser permutar com o Senador Ge-
raldo, que está abrindo mão, podemos permutar.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu 
prefiro depois dele, se for possível.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Depois dele. Então, indago ao Senador Alva-
ro Dias.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – 
Então, eu vou aí.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque, 
do PDT do Distrito Federal.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, eu aproveito esta tarde para 
tocar em dois pontos, duas leis, que, a meu ver, fazem 
avançar o nosso marco jurídico do ponto de vista so-
cial. Mas ambas as leis fazem avançar de uma maneira 
tímida, incompleta.

Primeiro, refiro-me ao projeto de lei que o Pre-
sidente Lula envia ao Congresso para que possamos 
zelar melhor por nossas crianças em um aspecto: evi-
tar os maus-tratos às crianças. Inclusive é um projeto 
que tem origem na sociedade.

É preciso lembrar que a principal líder desse mo-
vimento é esta grande artista e animadora de televisão, 
voltada para as crianças, que é a Xuxa Meneghel. Há 
anos ela luta por uma lei que restrinja o sofrimento das 
crianças, os maus-tratos às crianças.

E o Presidente Lula, por meio do Ministério dos 
Direitos Humanos, tomou a iniciativa de promover essa 
lei. Para alguns, tem sido ridicularizada a lei, com a ideia 
de que é a lei que proíbe os pais quase que de tocarem 
nos seus filhos. Dizem que é a lei das palmadas, a lei 
dos beliscões, em que tudo fica proibido.

O Presidente Lula foi muito feliz na hora em que 
lançou o projeto ontem – eu estive presente –, pois 
ele deixa claro que não se trata de punir pais que, em 
momentos necessários, chegam a ter alguma relação 
física de insistir com as crianças, seja com suas pe-
quenas palmadas, seja com seus pequenos beliscões, 
que, às vezes, ficam até quase como uma forma de 
carinho forte. Não, não se trata disso. Trata-se de si-
nalizar com clareza que maus-tratos não podem ser 
tolerados nem mesmo por parte de pais. Isso, sim, 
é importante. Porque alguns acham que, de repen-
te, maus-tratos de pai, maus-tratos de mãe, não são 
maus-tratos. São maus-tratos, sim!

E nós vimos, não faz muito tempo, pais assassi-
nando filhos. Se não no plural, pelo menos no singular: 
o caso da Isabella. Entre o assassinato e a palmadi-
nha, nós vimos há pouco uma servidora da Justiça 
que maltratou brutalmente uma filha. Não matou, mas 
maltratou brutalmente. Isso não pode ficar impune nem 
pode ser punido apenas pelas leis normais. 

É nesse sentido que essa lei é bem-vinda. Ela 
trata de resgatar aquilo que as crianças têm, que é um 
direito a sua integridade plena. E serve também para 
alertar aqueles que, às vezes, por uma situação incô-
moda, às vezes por um desconforto pessoal, terminam 
descarregando nas suas crianças a violência que não 
devem ter o direito de descarregar.

Não podemos permitir que aconteça violência so-
bre as crianças. Eu sou francamente favorável e acho 
que aos poucos as pessoas vão entender que não se 

trata da lei contra a palmada, mas se trata da lei con-
tra a violência de parte de qualquer pessoa, inclusive 
dos próprios pais.

Mas eu disse que são leis incompletas, porque, 
embora seja um avanço, este é um País que continua 
tendo uma violência permanente contra as crianças. 
A violência da criança abandonada não é pior do que 
a violência da criança maltratada. O mau trato de uma 
criança não se dá apenas fisicamente, se dá também 
pelo abandono de uma criança. E isso a gente não 
está conseguindo vencer.

Existe o mau trato da criança a quem é sonegado 
o futuro, de quem é roubado o futuro, impedido o futuro, 
ao não dar direito à criança a uma boa escola. 

Essa violência não tem lei ainda que proíba, por-
que nós não temos ainda uma lei de responsabilidade 
educacional neste País. O pai, a partir dessa lei, po-
derá ser punido se maltratar o filho fisicamente, mas 
o prefeito não é punido se nega a escola às crianças 
da sua cidade; o governador não é punido se nega a 
escola aos meninos e meninas do seu Estado; nem 
são punidos aqueles que dizem que dão escola, mas 
dão apenas um prédio ruim, como se fosse escola; 
professores mal remunerados, como se a gente pu-
desse dizer que eles estão exercendo a atividade de 
magistério, e não estão. Nós precisamos fazer avançar, 
avançar do puro, simples e grave maltrato de crianças 
fisicamente para o grave, complexo maltrato de crianças 
pelo abandono, seja explícito abandono de crianças 
que ficam nas ruas, em geral, sujeitas à droga, ou o 
abandono de crianças que até não estão na rua, até 
vão a uma coisa chamada escola, mas que não é es-
cola. Por isso, as leis precisam avançar. 

Ontem, também, nós vimos uma lei que é um 
avanço: a lei que simplifica o processo de divórcio en-
tre um casal que não quer mais conviver. É positivo, 
não tem por que criar empecilhos ao afastamento de 
duas pessoas que não querem conviver; tem que ser 
simplificado esse processo. Agora, o que é estranho 
é que neste País, hoje, no nosso Brasil, é mais fácil 
os pais se separarem do que eles encontrarem escola 
boa para os seus filhos. Nós demos um avanço, facili-
tando o divórcio, mas a gente não dá um avanço para 
os pais que querem ficar juntos conseguirem matricu-
lar os seus filhos.

Há filas para matricular crianças na escola; há 
filas que, depois de enfrentá-la durante horas, chega 
na hora do portão, e a escola diz: “Não tem mais vaga”. 
Aí, você diz: “Mas encontra vaga em outra escola com 
qualidades diferentes”.

A gente deveria, ao mesmo tempo em que se 
preocupa corretamente em simplificar separação de 
casais, de pessoas que não querem viver juntas, faci-
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litar a matrícula dos filhos desses casais nas escolas 
de qualidade onde essas crianças devem estudar.

Eu venho aqui comemorar dois projetos de lei, 
ou leis, que já estão prontas: a que facilita o divórcio e 
a que dificulta os maus-tratos de crianças. Mas deixo 
o meu registro de que, mais uma vez, o Brasil faz as 
coisas de maneira incompleta: impede os maus-tratos 
e tolera maus-tratos por todos os lados contra as crian-
ças brasileiras abandonadas e sem educação; facilita 
a separação entre casais, entre pessoas de um casal, 
e não facilita que os casais que querem ficar juntos 
encontrem escolas para seus filhos com a qualidade 
que o futuro exige. 

Vamos continuar fazendo esses avanços. É óti-
mo que o Brasil avance! Mas não vamos comemorar 
aquilo que ainda é um passo muito pequeno. Vamos 
ficar sempre alertas para os passos pequenos que o 
Brasil dá. Se esse alerta existisse em 1822, quando 
proclamamos a independência incompleta, a gente tal-
vez tivesse dado o passo mais rapidamente de fazer 
este País, de fato, independente; se esse alerta exis-
tisse em 1889, quando fizemos a República, e uma 
República incompleta, talvez nós tivéssemos dado um 
passo mais rápido para completar a República; se esse 
alerta existisse, em 1888, quando fizemos a Abolição 
da Escravatura, incompletamente, talvez tivéssemos 
completado a abolição antes desses 122 anos que até 
hoje não completamos.

Vamos comemorar os avanços, mas vamos ter 
a clareza, a lucidez e a honestidade de dizer a todos 
que são avanços pequenos, incompletos que exigem 
muito mais – e esse muito mais está, queiram ou não, 
chamem de nota só ou não, na educação de qualidade 
igual para todos no Brasil. 

Parabéns aos que fizeram essas duas leis. A co-
brança também para todos nós para completarmos o 
que está faltando. 

Era, Sr. Presidente, o que eu tinha para falar.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – 
RR) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.

Concedo agora a palavra ao Senador Alvaro Dias, 
por permuta com o Senador Geraldo Mesquita.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o tema 
é direitos humanos. O Capítulo de Direitos Humanos 
da Constituição, a nossa lei fundamental, significou 
avanços indiscutíveis, mas não basta a legislação. É 
preciso exigir comportamento, especialmente da au-
toridade maior que nos governa, relativamente aos 
direitos dos seres humanos. E não há como limitar, 
não existem fronteiras.

Hoje, pretendo inicialmente abordar uma afronta 
aos direitos humanos fora do País, com a conivência do 
Governo brasileiro e, ao final, afronta a direitos humanos 
no nosso País, atingindo especialmente uma categoria 
de trabalhadores, os aeroviários e os aeronautas, dos 
institutos Aerus e Aeros, que há tanto tempo reivindi-
cam o atendimento aos seus direitos.

Os jornais do Brasil publicam hoje... Antes con-
fesso, Senador Mozarildo Cavalcanti, que trago esse 
tema à tribuna porque fui instado a fazê-lo por diversas 
pessoas, através do Twitter. Inúmeras pessoas, desde 
ontem, fazem o apelo para que a oposição se manifeste 
no Senado Federal sobre o comportamento do Presi-
dente Lula em relação aos dissidentes cubanos.

Primeiramente, faço a leitura da notícia: “Dissi-
dentes cubanos criticam Lula e revelam que conviviam 
com baratas e ratos na prisão”.

A matéria é do jornal O Globo e vem de Madri, 
da correspondente Priscila Guilayn:

Um dia depois de ter afirmado estar feliz 
com a libertação de presos políticos cubanos, 
o Presidente Lula foi alvo de críticas em uma 
entrevista coletiva oferecida, nesta quinta-feira, 
em Madri, por 7 dos 11 dissidentes que foram 
soltos esta semana e levados para a Espanha. 
No dia em que mais dois cubanos chegaram 
ao País, os que já estavam na Capital espa-
nhola criticaram também o tratamento dado 
pelo governo espanhol e revelaram as péssi-
mas condições da vida no cárcere em Cuba. 
Segundo Julio Cesar Gálvez, as celas eram 
infestadas por ratos e baratas, e os prisionei-
ros conviviam com surtos de dengue e tuber-
culose na cadeia.

Um dos presos libertados lembrou que o 
presidente brasileiro estava na ilha quando o 
dissidente Orlando Zapata morreu, em feverei-
ro, após 85 dias de greve de fome. Na ocasião, 
Lula se recusou a comentar as denúncias so-
bre desrespeito aos direitos humanos. Depois, 
ao defender o respeito à Justiça cubana, ele 
foi acusado de comparar os presos políticos a 
detentos comuns. Agora, o presidente voltou 
a ser criticado por omissão.

Diz o dissidente: 
“Lula se aliou ao crime e não à justiça.

Creio que todos se lembram da infeliz comparação 
feita pelo Presidente Lula, quando da greve de fome de 
Zapata, que o levou à morte, exatamente quando Lula 
apertava as mãos de Fidel e de Raúl Castro na Ilha.

Naquela oportunidade, causou indignação a com-
paração feita pelo Presidente Lula, de presos políticos 
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que são dissidentes de um regime totalitário, com pre-
sos comuns em nosso País. 

Quando houve a tragédia de Orlando Za-
pata, Lula estava apertando a mão de Fidel e 
Raúl e não advogou nem levantou a voz para 
salvar a vida de Zapata. Aliou-se ao crime e 
não à Justiça. Orlando Zapata podia ter tido, 
mesmo que remota possibilidades de sobre-
viver, se Lula tivesse intercedido pessoal e 
publicamente por ele. Diz que está feliz com 
nossa libertação [diz o dissidente], mas nós 
estaríamos felizes se tivesse advogado por 
Orlando Zapata Tamayo, criticou Omar Rodrí-
guez Saludes na entrevista coletiva.

Lula também foi acusado de manter um 
discurso populista, estar com a cabeça na elei-
ção e ser parcial por causa de sua amizade 
com o ex-Líder cubano, Fidel Castro.

E diz mais Julio Cesar Galvez:
Não podemos esquecer que Lula con-

tinua com o discurso populista para a con-
tinuidade de seu partido no poder. Também 
não podemos nos esquecer que Lula sempre 
foi amigo de Fidel Castro. O que podemos 
esperar de Lula? Lula não tinha que criticar 
nem felicitar, e sim colocar-se à disposição 
da solidariedade, como a que recebemos de 
diversas organizações brasileiras, de direitos 
humanos e direitos civis, e apoiar a liberdade 
e a democracia em Cuba – disse Julio Cesar 
Galvez.

Bem, Sr. Presidente, eu creio que isto vai se tor-
nando rotina na vida de todos nós brasileiros. Assistir 
o espetáculo em que o Presidente Lula passa a mão 
na cabeça de todos os ditadores do mundo, afronta os 
direitos humanos e as liberdades democráticas, con-
vive com os totalitários, avalizando as suas perversas 
atitudes que vão desde prender adversários políticos 
a levá-los à morte.

O Brasil não pode admitir ser governado por al-
guém que se alia àqueles que afrontam, sobretudo as 
liberdades democráticas. Direitos humanos não é tema 
para discurso. Deve ser a prática do dia a dia, sobretudo 
dos que governam e devem oferecer o exemplo.

Nós registramos esse protesto dos dissidentes 
cubanos e assinamos embaixo. Nós avalizamos as 
afirmações daqueles que, revoltados, lá fora se en-
contram em razão do comportamento do nosso Pre-
sidente, que não agiu como gostariam os democratas 
brasileiros agisse ele.

Agora, Sr. Presidente, trago ao conhecimento dos 
Srs. Senadores dois fatos que dizem respeito à vida 

dos integrantes de duas famílias. É evidente que esse 
fato se relaciona também a um comportamento da au-
toridade no que diz respeito aos direitos humanos. 

Eu trago dois exemplos do drama que vivem os 
aposentados do Aerus, os aeronautas e aeroviários que 
trabalharam na Varig, na Transbrasil e na Vasp. 

São problemas de duas famílias, mas que tra-
go a público por entender que constituem um claro e 
dolorido retrato da situação em que vivem ou sobrevi-
vem em todo o País dezenas de milhares de vítimas 
do descaso que beira à crueldade deste Governo. 
Refiro-me aos aeronautas e aeroviários aposentados 
do Aerus e do Aeros. 

O primeiro episódio é um pungente relato que 
recebo de uma mulher, Maura Brasília Feliciano Co-
ratti Simon, que vive em Campinas, São Paulo, com 
seus dois filhos. Ela é viúva de um aviador, o coman-
dante Ausbert Simon, que dedicou cerca de 40 anos 
de sua vida a transportar gente pelos céus do Brasil 
nas asas da Varig. 

O comandante Simon se foi, já aposentado, levado 
por um câncer incurável. Com certeza deve ter partido 
tranquilo, convencido de que deixava sua família protegi-
da. Fundador do Aerus, aposentado como comandante 
de 747, ele deixaria para a viúva uma pensão – cerca 
de R$6 mil –, que permitiria a ela criar os dois filhos e 
viver com segurança a sua terceira idade. 

Nem em seus momentos de maior pessimismo, 
o comandante poderia imaginar que um dia, depois 
de sua morte, sob o governo de um presidente que se 
elegeu em nome dos trabalhadores, a pensão que ele 
deixara para a companheira criar seus dois filhos iria 
ser reduzida, de 6 mil reais, a míseros 584 reais.

Isso que ocorreu com o Comandante Simon, Sr. 
Presidente, não é uma exceção, é a regra para todos os 
cerca de 18 mil aeronautas e aeroviários aposentados 
da Varig, da Transbrasil, pelo Aerus, e outros tantos da 
Vasp, pelo Aeros. De aposentadorias decentes, com-
patíveis com as pesadas contribuições que recolheram 
durante décadas, viram-se todos, pela insensibilidade 
e intransigência desse Governo supostamente dos tra-
balhadores, reduzidos à quase mendicância. 

Mendicância, por sinal, é o sombrio horizonte 
que se descortina, hoje, para a viúva do Comandante 
Simon. Angustiada, dona Maura me relata, desespe-
rada, que ela e seus dois filhos, estudantes, aguardam 
para qualquer momento a chegada do oficial de justiça, 
com a ordem de despejo, para que desocupem o apar-
tamento onde vivem e que ela acaba de perder. Sem 
outro rendimento além daqueles míseros 584 reais, 
endividada, com o nome já na lista negra dos serviços 
de proteção ao crédito, ela não tem nem como pensar 
em alugar um imóvel. E, como se não bastasse tudo 
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isso, descobriu recentemente que é portadora de um 
câncer de mama. 

É este, Sr. Presidente, o destino que espera a viú-
va de um comandante da Varig. A viúva de profissional 
que dedicou sua vida à aviação comercial. Viúva de 
um trabalhador altamente qualificado e que, durante 
décadas, recolheu pesadas contribuições a um fundo 
de aposentadoria. Fundo que este Governo, de um 
partido supostamente dos trabalhadores, por omissão, 
ação e insensibilidade, permitiu que desmoronasse, 
como de fato desmoronou. 

Este Governo, antes que me perguntem, é cul-
pado por omissão, porque era seu dever fiscalizar a 
administração daqueles fundos e não o fez; por ação, 
teimando em não assumir sua responsabilidade, já 
que decretou a intervenção no Aerus; e por insensi-
bilidade, diante do drama terrível que vivem milhares 
de famílias, das quais dona Maura e seus filhos são 
apenas um exemplo.

O outro drama individual que trago, Sr. Presiden-
te, é a morte, mais recente, há poucos dias, de outro 
comandante da Varig, Antonio José Schittini Pinto. Sua 
família ainda não está vivendo a situação dramática 
que vivem os herdeiros do seu colega Ausbert Simon. 
O caso do comandante Schittini Pinto, no entanto, é 
mais doloroso porque, ao contrário de Simon, ele se 
foi consciente da miséria de pensão que deixou para 
seus herdeiros. Pior que isso, há um ano ele vinha 
acompanhando, angustiado, o drama de um filho, já 
adulto, atingido por um AVC.

Não deve ser difícil para nenhum dos senhores 
Senadores imaginar como deve ter se sentido aquele 
pai. Alguém que trabalhou a vida inteira, com o maior 
empenho. Tanto que chegou a diretor de operações e 
diretor de ensino da Varig. Alguém que durante déca-
das recolheu pesadas contribuições previdenciárias, 
sentir-se impotente para ajudar o filho. Impotente por 
depender, ele mesmo, de ajuda para sobreviver, em 
face da esmola que este Governo lhe dá em lugar da 
justa aposentadoria a que teria direito.

Parentes do Comandante Schittini Pinto, inclusive, 
não têm dúvida de que a tristeza por não poder ajudar 
o filho, depois do baque que representou a perda de 
sua justa e merecida aposentadoria, contribuiu deci-
sivamente, se não foi a causa, para levar o veterano 
piloto à morte.

Uma nora dele, Júnia Bernardes, que me relata 
o drama vivido pela família, finaliza com uma pergun-
ta, que transmito aos Srs. Senadores, particularmente 
àqueles que integram a bancada governista, ou trans-
mito diretamente ao Presidente da República: quantos 
outros vão ter que morrer, cansados de esperar e de 
viver em situação humilhante, para que este Governo 

se sensibilize com a dramática situação na qual deixou 
milhares de aeronautas e aeroviários? Quantos outros 
irão morrer, Sr. Presidente?

Espero sinceramente que os integrantes da ban-
cada governista, que aqueles que têm mais acesso 
ao Presidente Lula empenhem-se em fazê-lo acordar 
para a gravidade do problema que criou e está man-
tendo, recusando-se a assumir a responsabilidade do 
Governo.

Não é possível, Sr. Presidente, que um governo 
que vive jactando-se dos seus recordes de arrecada-
ção; que tem dinheiro para financiar obras na Bolívia, 
na Venezuela e em Cuba; para perdoar dívidas de 
países africanos; para emprestar ao FMI; para bancar 
milionários deslocamentos de numerosas comitivas 
por todos os cantos do País, num acinte à legislação 
eleitoral, para a Ministra futura candidata inaugurar 
pedras fundamentais, inaugurar promessas como a 
do edital publicado para o trem-bala; para inundar os 
nossos veículos de comunicação eletrônica com mal 
disfarçadas propagadas eleitorais; não é possível que 
este Governo, que se diz dos trabalhadores, não tenha 
recursos para fazer justiça àqueles trabalhadores que 
são os aeronautas e aeroviários aposentados da Varig, 
da Transbrasil e da Vasp.

Eu trago o relato desses dramas humanos, Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, porque creio que esta 
Casa está convivendo com este problema há tempo 
e, certamente, os Srs. Senadores conhecem os de-
talhes. 

Não há necessidade de repetir hoje o que ocorreu 
com esses fundos de pensão. Houve uma intervenção 
do Governo e, portanto, o Governo se tornou respon-
sável e o próprio Governo, através da intervenção, ar-
rebentou os cofres dos fundos de pensão, comprome-
tendo a sua capacidade de financiar aposentadorias e 
pensões devidas a tantos trabalhadores aposentados 
do setor aeroviário.

E o Governo promete, e não cumpre, assume 
compromissos e não honra. Quantas audiências com 
o Ministro da Previdência! Quantas audiências com o 
Advogado-Geral da União, desde Toffoli, que agora é 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, até o novo Advo-
gado da União! Quantas audiências do Supremo Tribu-
nal em função de ações que tramitam na Alta Corte!

E a solução? A solução está distante. O Governo 
espera o tempo passar. O Governo quer que o tempo 
passe. O Governo quer que o próximo Governo assuma 
a responsabilidade por aquilo que devia ser sua res-
ponsabilidade. Enfim, a indignação que campeia entre 
aeroviários e aeronautas deveria chegar ao Palácio do 
Planalto e sensibilizar o Presidente da República.
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Eu vou conceder um aparte ao Senador Cristovam 
Buarque, para depois concluir o pronunciamento.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 
Alvaro Dias, independentemente mesmo dos aspectos 
específicos desse caso, que o senhor traz com tanta 
dramaticidade, o seu discurso permite que desperte-
mos, nós, que fazemos política, que tomamos decisões, 
para as consequências humanas que tomamos ou para 
as conseqüências humanas das omissões das decisões 
que não tomamos. Ao trazer a lista desses aeroviários 
que já se foram sem solução para seus problemas, 
pior ainda, tendo passado seus últimos anos de vida, 
sofrendo por decisões equivocadas por órgãos e por 
dirigentes, o senhor está despertando a consciência 
de cada um de nós. Ao mesmo tempo em que me soli-
darizo com as famílias de todas essas pessoas, eu me 
solidarizo com a sua preocupação e com o seu alerta 
de que, ao tomarmos decisões ou evitarmos de tomá-
las, devemos saber que vidas humanas padecem por 
culpa das nossas ações ou omissões.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Coloca V. 
Exª, Senador Cristovam Buarque, uma questão essen-
cial. O Governo tem de ter alma, não pode ser desu-
mano, desalmado. A solução para os grandes é facili-
tada. O Governo encontrou solução para a Varig, para 
a Vasp e para a Transbrasil. Os proprietários dessas 
grandes empresas nacionais não foram abandonados 
pelo Governo. Há, inclusive, suspeição sobre procedi-
mentos administrativos adotados na venda da Varig. 
Esta Casa se incumbiu de investigar, ouviu depoimen-
tos de advogado amigo do Presidente, que exercitou 
tráfico de influência, para beneficiar pessoas em uma 
transação obscura, que envolveu, inclusive, à época, 
a Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. 

O Governo encontrou recursos para solucionar o 
problema dos grandes empresários do setor aeroviário 
do País, mas se nega a oferecer recursos que não são 
tão significativos diante da grandeza da receita nacional 
e que são insignificantes, inclusive, diante dos valores 
repassados a outros países pelo Presidente da Repú-
blica, nessa sua volúpia em se tornar um Presidente 
admirado no exterior. 

Onde está a alma desse Governo? Onde está 
o coração do Presidente, que não se sensibiliza pelo 
drama vivido por tantas famílias humildes neste País? 
Ora, o Governo encontra soluções... E o Presiden-
te fica irritado, quando acusam o País de não tomar 
providências e de não oferecer os investimentos ne-
cessários para a preparação da Copa do Mundo em 
2014. O Presidente fica irritado, porque anuncia que 
os bilhões necessários estarão disponibilizados, mas 
não há sensibilidade para o drama que vivem essas 
pessoas humildes e desprezadas pelo Governo. 

Nós estamos num processo eleitoral, Senador 
Geraldo Mesquita Júnior, em que o Presidente da Re-
pública conclama a população a acompanhá-lo. E nós 
estamos conclamando agora o Presidente da Repú-
blica a que acompanhe o drama desses aposentados 
e pensionistas do Aerus e Aeros.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

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.) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita, que 
preside a sessão neste momento, antes de começar 
meu pronunciamento, gostaria de fazer uma saudação 
especial ao meu 1º Suplente, que se encontra no ple-
nário, Dr. Luiz Fernando Santoro, e a um conterrâneo 
meu que está na galeria, o Renato, que estava aqui 
em tratamento, junto com sua esposa, e de dizer, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, senhores telespectado-
res e senhoras telespectadoras da TV Senado, senho-
res ouvintes da Rádio Senado, que muitas vezes vim 
a esta tribuna, para abordar um tema que diz muito 
de perto ao meu Estado, mas também ao Brasil todo, 
especialmente à Amazônia, que é a questão da assis-
tência aos índios.

Sempre fui, de maneira maldosa, taxado de ini-
migo dos índios. Ora, eu, como médico, passei 14 
anos, exercendo a minha profissão em Roraima, aten-
dendo nas aldeias, levado, inclusive, pela Diocese de 
Roraima. 

Portanto, não conheço o índio só na televisão; não 
conheço o índio de ouvir dizer. Conheço o índio como 
médico, ao lidar com o ser humano índio. Para mim, 
o índio não é uma “historinha” de ONGs, que usam o 
nome ou a figura do índio, para faturar, para roubar, 
como, aliás, ficou comprovado na CPI das ONGs que 
presidi. E, também, agora, já o Tribunal de Contas da 
União, a Coordenadoria-Geral da União já compro-
varam que essas ONGs, na sua grande maioria, são, 
na verdade, antros de malandragem, para roubar o 
dinheiro público.

Uma coisa que chamou a atenção, nesse período, 
de todos que passavam na frente dos Ministérios, em 
frente ao Congresso Nacional, portanto, era a quanti-
dade de índios acampados, por vários e vários dias. 
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O jornal Correio Braziliense diz: “Depois de 159 
dias, os quase 100 representantes de 12 comunidades 
indígenas acampados na Esplanada dos Ministérios 
receberão reforços.” Viriam outros 200 para fazer o re-
vezamento daqueles que já estavam, digamos assim, 
saudosos das suas aldeias.

Durante, portanto, 159 dias, mais do que isso, os 
índios ficaram aí. Acho que pouca gente se perguntou: 
“O que eles estão fazendo aí?. Por que os índios não 
estão lá nas suas comunidades e estão aqui acam-
pados, na frente dos Ministérios e do Congresso Na-
cional?” Eu procurei informar-me. Depois a imprensa 
publicou largamente que eles estavam protestando 
contra um decreto do Presidente da República que 
alterou até mesmo lei; que aprovou o Estatuto e o 
Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e 
das Funções Gratificadas da Fundação Nacional do 
Índio e deu outras providências. Na verdade, legisla-se 
sobre uma série de coisas que interessam aos índios 
sem consultá-los, como sempre.

A Funai tem uma “parceria” – palavra que prefi-
ro colocar entre aspas – com algumas ONGs que ela 
elege como prioritárias e sacrossantas, mas isola as 
outras ONGs indígenas que não rezam a mesma car-
tilha de um grupinho que vem comandando a Funai 
há muito tempo.

Aliás, os índios já me disseram várias vezes que 
a Funai deveria ter outro nome no lugar de Fundação 
Nacional do Índio, porque ela nunca foi presidida por 
um índio, meu caro Senador. Nunca foi presidida por 
um índio! A Fundação Nacional do Índio nunca foi 
presidida por um índio! Você já ouviu falar, por exem-
plo, numa associação de mulheres presidida por um 
homem? Alguém ouviu falar nisso? Ou alguém ouviu 
falar numa associação de idosos presidida por um 
adolescente? É mais ou menos isso que acontece na 
Funai. Nomeiam antropólogos; mais para trás, militares 
ou advogados, mas até hoje os índios são tidos por 
esses que se dizem defensores como seres inferiores, 
que não são capazes.

Há anos, defendi isso dizendo uma coisa só: se 
é por falta de diploma superior, isso não existe! Só no 
meu Estado existem mais de trinta índios com curso 
superior. Professores, advogados, antropólogos. Só no 
meu Estado. Mas no Brasil todo são inúmeros.

E por que não se escolhe um índio? Por que esse 
estatuto não diz que a Funai tem que ser presidida por 
um índio? E se é para exigir curso superior, exija. Mas 
será que é preciso? O Presidente da República tem 
curso superior? Ele se gaba de dizer que não tem cur-
so superior, o Presidente da República! Então, se para 
presidir o País não precisa ter curso superior, e não 
precisa mesmo, por que precisaria ter curso superior 

para presidir a Funai? Mas eu acho que para dirigir um 
órgão complexo como é a Funai é interessante que se 
tenha curso superior, como é interessante, embora não 
necessariamente obrigatório, que o Presidente da Re-
pública tenha curso superior. 

Mas nunca deram bola para isso. E esses índios 
ficaram aí, portanto, mais de cento e sessenta dias e, 
finalmente, foram expulsos pela Polícia. E aí eu fiquei 
admirado de novo. Porque eu nunca vi a Polícia ser 
usada para mexer com índio. Pelo contrário. Agora, a 
Polícia Federal, a Polícia do Distrito Federal, tanto a 
militar quanto a civil, foram chamados para evacuar os 
índios da Esplanada.

Aí eu digo: alguma equívoco existe. Por exemplo, 
não vejo expulsarem sem-terra de invasões, não vejo 
expulsarem outros acampamentos que se fazem aqui. 
Por que se expulsam esses índios? Logo os índios, 
que são um xodó para essas ONGs?

Aí fui descobrir. É porque essas etnias que es-
tavam aí representadas, que, segundo os jornais, são 
mais de 12, e cujo grupo ontem eu tive a oportunidade 
de receber, na verdade, estavam protestando contra 
esse decreto. É porque eles estavam, portanto, con-
trariando o Sr. Presidente da Funai, o Sr. Ministro da 
Justiça e o Presidente da República. Então, neste caso, 
como o Presidente é meio professor de Deus, aí tem 
que tirar os índios, nem que seja na marra como foi 
feito agora: na marra! Tiraram os índios na marra da-
qui! E não foi de algum lugar escondido, não. Não foi, 
como costumam dizer, lá nos grotões da Amazônia, 
não! Foi aqui, na Capital da República, na frente do 
Congresso Nacional.

Eles me trouxeram ontem, Senador Geraldo, al-
guns documentos que eu vou pedir a V. Exª que de-
pois sejam transcritos, na íntegra, como parte do meu 
pronunciamento. Quero frisar que tem inclusive um 
documento das mulheres indígenas que denunciam 
a brutalidade policial na desocupação aqui do acam-
pamento que eles fizeram. Eu espero, portanto, que 
isso seja levado em conta. Se não foi levado em conta 
porque os índios falaram, que seja levado em conta 
porque um Senador está denunciando. 

Quero aproveitar, mais uma vez, já que para al-
guns “ongueiros” índio não pode ser Presidente da Fu-
nai, eu quero aqui trazer o currículo de um índio. 

O nome dele é Arão da Providencia Araujo Filho. 
Ele nasceu no Maranhão; é solteiro; embora solteiro, 
tem três filhos, porque necessariamente não preci-
sa ser casado para ter filhos, principalmente eles, os 
índios. Tem formação superior, é formado em Direito 
pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, 
em 1988. Especialização: Pós-Graduação pela Uni-
versidade Federal Fluminense em Políticas Públicas 
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Indígenas; pós-graduado em Direito Administrativo e 
Constitucional pela Universidade Estácio de Sá; pós-
graduado em Direito Processual Civil pela Universida-
de Estácio de Sá. É membro da Comissão de Direitos 
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil desde 
2008, está em atividade; membro também da CUT, 
como participante da Assessoria Jurídica; membro do 
Sindsprev, Rio de Janeiro, desde 1990. Conhecimentos 
adicionais: informática básica em ambiente Windows; 
Excel Básico e Avançado; OpenOffice Texto. Sabe mais 
do que eu em termos de informática e do que muito 
Senador aqui. Fala inglês e é indígena da etnia wai-
zaizar teneteharo. Se eu não pronunciei direito, que os 
índios me perdoem. 

Mas o certo é que, portanto, falta de currículo não 
é. Conversei com ele, um advogado – V. Exª também 
é – realmente bem por dentro não só da realidade in-
dígena, porque ele é um índio, mas dos direitos dos 
índios. Conhecedor da Constituição e, portanto, conde-
na com veemência essa arbitrariedade de um decreto 
do Presidente da República. Aqui, Senador Geraldo, 
não foi medida provisória foi. É um decreto. 

“Ah, mas poderia ser por decreto”. Poderia, até 
poderia; não sei. Digo de saída que não sei. Mas, já 
que para tudo que este Governo faz, faz depois de 
audiência pública, consulta, por que não consultaram 
os índios? Porque, neste caso, como essas etnias dis-
cordam das ONGs que comandam a Funai, elas não 
servem. Como foi o caso da Raposa Serra do Sol. Lá 
existem cinco etnias diferentes, com quatro organiza-
ções indígenas diferentes, e só uma foi levada em conta 
pela Funai, que foi o Conselho Indígena de Roraima. E 
o Conselho Indígena de Roraima é uma ONG; mas lá 
também tinha a Sociedade dos Índios Unidos do Norte 
de Roraima, tinha a Arecon, tinha a Alidici... Essas não 
prestavam para a Funai porque não rezavam a cartilha 
das ONGs que comandam esse sistema.

Então, trago esta denúncia aqui, Senador Ge-
raldo Mesquita, porque, ao contrário do que alguns 
“ongueiros” pensam, como médico, eu menos me im-
porto com índio ter terra e mais me importo com índio 
ter dignidade; menos me importo que índio tenha, por 
exemplo, hoje, 13% do território nacional demarcado 
para reservas indígenas sendo menos de 1% da po-
pulação brasileira, menos me importo com isso e mais 
me importo em ver mulheres índias morrendo porque 
não têm assistência na gravidez, não têm assistência 
no parto; ver jovens índios desdentados porque não 
têm assistência odontológica. Isso é o que me importa 
e não terras indígenas, que nem indígenas são; são 
terras da União cedidas para usufruto dos índios. Está 
na Constituição. Mas os “ongueiros” blefam e vendem 
outra imagem. 

Agora, quanto a mim – até já me intitularam de 
inimigo dos índios, já me intitularam de inimigo da 
Amazônia –, podem ter certeza de uma coisa: não te-
nho medo de dizer a verdade. Aprendi, como médico 
também, a só dizer a verdade. Aprendi também, como 
médico, que o médico só está autorizado a mentir, 
quando se trata da chamada mentira piedosa, isto é, 
quando o médico está com um paciente que ele sabe 
que vai morrer a qualquer momento, ele não vai dizer 
isso ao doente, senão ele o mata na hora; ele vai dizer 
isso ao parente do doente. Ele vai alertar a família.

Fora disso, não acontece aprendermos a mentir. 
Eu não aprendi na minha profissão, não aprendi na mi-
nha casa, não aprendi na minha família. Portanto, aqui 
eu enfrento essas ONGS de peito aberto, sem medo, 
porque, em vez de fazerem um diagnóstico indígena 
realmente correto, eles fabricam diagnósticos falsos. 
Em vez de fazerem laudos antropológicos verdadei-
ros, fazem laudos antropológicos falsos, como aquele 
em que se baseou a demarcação da reserva indígena 
da Raposa Serra do Sol. Quando os índios vêm aqui 
protestar por algo que diz respeito a eles, aí esse Go-
verno que é, segundo o slogan dele, um Governo de 
todos, passa a ser apenas o Governo de alguns – e 
geralmente de alguns companheiros. 

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – Senador Mozarildo, V. Exª não enten-
deu, é o governo de todos que concordam.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) 
– De todos que concordam. Aí, está bem complemen-
tado. Na verdade, tem muito a ver com o livrinho que 
li, algum tempo atrás, ofertado pelo meu suplente, que 
é A Revolução dos Bichos. Quem ler esse livro vai ver 
quanta semelhança tem. 

Então, na verdade, esse protesto que faço aqui eu 
o faço é a pedido dos índios, já que não têm a tribuna 
para fazê-lo, já que não têm a Funai para defendê-los. 
E como eles mesmos dizem, a Funai já não é a Fun-
dação Nacional do Índio, mas a “Funerária” Nacional 
do Índio, porque não cuida da vida do índio, não cuida 
da saúde do índio, não cuida, de fato, de proteger o 
índio; cuida, sim, de usar a imagem do índio para fazer 
charme. Aqui, no Brasil, há algumas pessoas de boa fé 
que moram em Copacabana, em Ipanema ou na Ave-
nida Paulista, mas nunca foram à Amazônia para ver 
a realidade de uma comunidade indígena, ou mesmo 
alguns antropólogos que nunca saíram da academia 
para botar o pé numa comunidade indígena. Então, é 
realmente necessário que este Governo, como diz V. 
Exª, que é de todos aqueles que concordam com ele, 
pense um pouco e bote em prática de maneira since-
ra... Aliás, o Senador Alvaro Dias colocou aqui muito 
claro, quando falou da questão de Cuba, dos presos 

JULHO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL496



Julho de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 16 36389 

cubanos, dos presos políticos do regime cubano, quer 
dizer, quando o Presidente Lula queria defender o re-
gime do seu companheiro Castro, ele disse que aque-
les prisioneiros políticos eram como bandidos aqui 
no Brasil. Agora que a Igreja Católica, intermediando, 
junto com a Espanha, consegue a libertação de alguns 
presos políticos, ele diz que aplaude... É preciso ter 
mais seriedade na condução das coisas. E aqui, que-

ro falar, portanto, por essa minoria indígena e pedir, 
ao final, novamente a V. Exª, que sejam transcritos os 
documentos a que me referi.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior. 
PMDB – AC) – O seu pedido será atendido na forma 
do Regimento, Senador Mozarildo.

Há um expediente sobre a mesa.
A Presidência recebeu Ofício nº S-15/2010, da 

Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel –, 
encaminhando nos termos do art. 45 da Lei 9.472, 
de 1997, relatório de sua Ouvidoria sobre a atuação 
daquele órgão.

O expediente vai à Comissão de Serviços de In-
fraestrutura e será encaminhado um exemplar à Câ-
mara dos Deputados.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a 
cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Tenho a honra de conceder a palavra ao Sena-
dor Geraldo Mesquita Júnior, pelo Estado do Acre.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Exmº Sr. Senador Mozarildo, que preside 
esta sessão; Senador Alvaro Dias, aqui presente; ilustre 
suplente do Senador Mozarildo, aqui presente, recen-
temente, eu protocolei nesta Casa um projeto de lei – 

vou tentar resumir a proposta dele – o qual determina 
que as doações em dinheiro feitas por pessoas físicas 
e pessoas jurídicas para qualquer campanha eleitoral 
sejam depositadas em contas especiais abertas pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais dos Estados e do Dis-
trito Federal e distribuídas aos partidos e coligações 
partidárias na mesma proporção do Fundo Partidário. 
Determina ainda o projeto de lei que o Tribunal Superior 
Eleitoral regulamente a lei no prazo de noventa dias 
após, logicamente, sua aprovação e publicação.

Por que propus essa alteração na forma de finan-
ciamento do processo eleitoral? Porque, ao longo dos 
anos, tive a oportunidade, e diria também a infelicidade, 
de testemunhar que a grana tomou conta da política. 
A verdade é essa. A gente, para ser mais suave, pode 
dizer: a economia, que ontem era um instrumento da 
política, hoje tem a política como seu instrumento. É 
uma inversão total das coisas, Senador Mozarildo. 

Eu digo que espero que lá no final dessa cam-
panha eleitoral as pessoas se lembrem do que estou 
dizendo: poucos são aqueles que no Brasil, hoje, se 
elegem e se elegerão sem que tenham enorme capa-
cidade de reunir elevados recursos para custear suas 
campanhas. 
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No meu Estado, por exemplo, no meu Partido, 
ocorreu um fato que ilustra isso, Senador Alvaro Dias. 
Nós alimentávamos a possibilidade de lançar um can-
didato ao Governo do Estado, um menino novo, Rodri-
go Pinto, vereador da Capital, dois mandatos – o pai 
dele havia sido Governador do Estado, Edmundo Pinto, 
aquele que foi assassinado em São Paulo, no início 
da década de 90 –, e, dramaticamente, a candidatu-
ra do Rodrigo Pinto foi retirada do partido porque ele, 
digamos, não demonstrou ao partido a possibilidade 
de reunir R$3,5 milhões, R$4 milhões para custear a 
campanha.

É um fato, é o retrato do que estou dizendo. Isso 
doeu. E por isso propus esse projeto. O que o projeto 
objetiva? Mais uma vez eu trago outras informações. 
Dissociar aqueles que são detentores da grana, do 
capital. Dissociá-los desse vínculo direto, que se torna 
cada vez mais promíscuo no nosso País, com partidos 
e candidatos. O empresário, a pessoa física ou jurídi-
ca de qualquer natureza passaria então, de forma até 
patriótica, eu diria, a financiar não o candidato, não o 
partido político diretamente, mas o próprio processo 
eleitoral. Isso liberaria, de um lado, empresários que, 
por vezes, se vêem na obrigação de contribuir. No 
meu Estado, por exemplo, a situação é complexa. Há 
empresário que recebe a planilha onde consta com 
quanto tem que contribuir e, se não contribuir, a reta-
liação às vezes é pesada, é cruel. Esse é um aspecto 
da questão. O outro aspecto é que, muitas das vezes, 
a contribuição vem, mas a cobrança se faz, às vezes, 
até no mesmo momento. O troco. O que é que eu vou 
levar com isso?

Enfim, eu acho que, particularmente aqui no 
Congresso Nacional, há homens e mulheres de cará-
ter sólido, que têm tido uma atuação de resistência a 
isso tudo, e faço votos que continuem resistindo; e que 
aqui, definitivamente, a política, como eu disse, deixe 
de ter a economia como um instrumento seu e passe 
a ser instrumento da economia neste País.

Quando eu apresentei o projeto, houve um colega 
nosso – não vou citar nomes, pois seria deselegante de 
minha parte – que chegou a me apartear dizendo que 
o projeto era romântico. “Ah, isso não prospera, porque 
é uma iniciativa muito romântica”. Pois olhem, ele foi 
desmentido por um bocado de gente. E aqui quero lou-
var a iniciativa do Portal de Notícias do Senado Federal 
que, em boa hora, houve por bem oferecer àqueles que 
acessam o portal – e é muita gente que acessa o Portal 
de Notícias do Senado Federal, a página eletrônica – a 
possibilidade de participar de enquetes sobre deter-
minados assuntos, sobre determinados projetos que 
tramitam na Casa. E, para minha agradável surpresa, 
Senador Alvaro Dias, esse projeto que apresentei foi 

alvo de uma enquete, que está em curso. A pergunta 
que se faz no portal de notícias é: “Você é a favor ou 
contra a proposta que proíbe doações eleitorais aos 
candidatos e cria um fundo para distribuição entre 
os partidos segundo sua representação na Câmara 
Federal?” Até antes de ontem, Senador Alvaro, e a 
enquete foi colocada recentemente no portal, 60,25% 
das pessoas que acessaram se disseram a favor do 
projeto. Interessante! Contra 39,75%.

Então, ele não é tão romântico assim. Se cerca 
de 61% daqueles que acessam o Portal de Notícias do 
Senado Federal, respondendo a uma enquete como 
essa, acham que esse é um projeto que pode contri-
buir com a moralização do processo eleitoral brasileiro, 
acho que ele não terá nada de romântico.

Antes de continuar meu raciocínio, gostaria de 
conceder um aparte ao Senador Alvaro Dias, que já o 
pede há algum tempo.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Ge-
raldo Mesquita Júnior, eu também estou assustado. 
Eu nunca vi nada igual. Eu imaginava que, com as 
medidas legislativas adotadas, aprimorando o que há 
de legislação eleitoral, nós teríamos uma redução dos 
gastos. Mas, ao observar o que os candidatos majo-
ritários estão registrando nos TERs, para a disputa 
dos governos estaduais, nós verificamos que há um 
retrocesso imperdoável. Nunca se gastou tanto quanto 
se gasta agora. Nós eliminamos, por exemplo, show-
mícios, brindes, outdoors; eliminamos uma série de 
despesas da campanha eleitoral e, ao contrário, não 
há redução no orçamento das campanhas. Há, o que 
é contraditório, infelizmente, um crescimento exorbi-
tante dos valores declarados para gastos na campa-
nha eleitoral. E todos nós sabemos que a corrupção 
na administração pública quase sempre começa na 
campanha eleitoral. São aqueles compromissos, im-
plícitos ou explícitos, que acabam sendo depois res-
peitados ou não, mas que, certamente em boa parte, 
são consequência da corrupção na administração 
pública, obras superfaturadas, obras desnecessárias, 
desperdício do dinheiro público. V. Exª traz uma ideia. 
Que se debata sua idéia, confrontando-a com outras 
idéias, como o financiamento público da campanha, 
já aprovado no Senado e paralisado na Câmara. Nós 
temos que fazer a reforma política. Este é um debate 
para a reforma política. Mas não pode continuar como 
está. A campanha virou um balcão. Aí um partido pe-
queno se organiza. Ele não existe. É um partido car-
torial, mas ele é legalmente constituído. E aí, quando 
chega a campanha, ele coloca sua proposta sobre o 
balcão e ele é comprado para oferecer lá na televi-
são o seu tempo. É aquele tempo de televisão que 
está sendo adquirido. Não é nenhum apoio eleitoral, 
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porque ele é pífio. O que se adquire aí – e se adquire 
desonestamente – é o horário de televisão, que é um 
horário do povo brasileiro, que é sustentado com o di-
nheiro do imposto que o povo paga e, portanto, não 
deveria ser comercializado como é comercializado 
nas campanhas eleitorais. Isso é uma vergonha! Há 
um retrocesso enorme, e nós temos que debater essa 
reforma política. E, para concluir este aparte, que já se 
tornou longo, penso que só um presidente moderno, 
mudancista, capaz de produzir reformas e liderar um 
projeto de reforma política nos levará a um novo mo-
delo compatível com a realidade e com as aspirações 
da sociedade brasileira. Parabéns a V. Exª pelo tema 
e pelo projeto, pela iniciativa de propor este debate no 
Congresso Nacional. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – V. Exª foi muito preciso quando traduziu a minha 
iniciativa. De fato, eu quis introduzir mais um elemento 
para discussão desta questão entre nós, no Congres-
so Nacional, e na sociedade brasileira, porque, como 
V. Exª diz, da forma como está, não pode continuar, 
Senador Mozarildo. Se continuar, eu não sei onde nós 
vamos parar, não sei o que será de nós, da política, da 
sociedade brasileira e do próprio País.

Concedo a V. Exª, com muito prazer, um aparte.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Geraldo Mesquita, V. Exª aborda um tema que 
nós temos abordado esses dias aqui e até temos dito, 
com muita propriedade, que não poderia ser diferente. 
Numa época em que vamos viver uma eleição geral no 
País, eleger o Presidente da República, Governadores, 
Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, 
seria melhor que nós não estivéssemos aqui discutin-
do a política. É pena que discutamos, por exemplo, o 
aprimoramento do processo eleitoral e político geral-
mente muito próximo das eleições. Seria interessante 
que a gente pudesse discutir isso logo após as elei-
ções, quando o Deputado teria quatro anos de man-
dato pela frente, o Senador, oito anos, e o Presidente 
da República e os Governadores os seus respectivos 
mandatos. E há uma coisa que eu também repito mui-
to: nós podemos ter uma boa legislação eleitoral, mas 
enquanto, por exemplo, não houver a conscientização 
do cidadão, da cidadã de que votar não é só um dever, 
é, acima de tudo, um compromisso com a Nação, com 
o seu Estado, com o seu Município, fica difícil realmente 
mudar. Até um dia desses, conversando com um soci-
ólogo, eu dizia: “É uma questão de cultura”. Mas, por 
outro lado, fico pasmado quando entidades importan-
tes como, por exemplo, a Confederação Nacional dos 
Bispos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associa-
ção dos Magistrados do Brasil, que foram capazes de 
mobilizar milhões de assinaturas para apresentar o tal 

projeto chamado Ficha Limpa, não façam essa mobi-
lização permanente de conscientização das bases. A 
Igreja Católica não tem as comunidades eclesiais de 
bases? Então, era importante haver isso para que o 
cidadão pudesse ter a consciência de que realmente, 
quando ele troca o voto por alguma coisa, ele de fato 
está simplesmente se descomprometendo com qual-
quer coisa que vá acontecer depois, porque o que 
interessa é o que vai acontecer depois. E eu sempre 
digo que não há nenhum Vereador, Deputado Estadu-
al, Prefeito, Governador, Deputado Federal, Senador, 
Presidente da República corrupto que não tenha sido 
eleito pelo povo. Então, é preciso realmente que haja 
esse trabalho profundo nas famílias, nas escolas, para 
que o cidadão possa agir conforme um fato publicado 
em um jornal, que li aqui há poucos dias, ocorrido no 
Nordeste. Uma instituição distribuiu para as famílias 
uns adesivos para colocar na porta de suas casas: 
“Esta família não vende voto.” Ora, uma pessoa que 
está disposta a gastar milhões e milhões de reais – R$ 
50 milhões, por exemplo, para se eleger governador 
–, com certeza já está roubando e vai roubar mais 
depois de reeleita. Então, quero cumprimentar V. Exª, 
mas não é por isso que não temos de ter iniciativas 
legislativas que possam aprimorar o processo. Estou 
plenamente de acordo.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Temos, sim, Senador Mozarildo. V. Exª tem 
razão. Precisamos trabalhar – e celeremente – para 
fortalecer a democracia brasileira.

Eu, até provocado por V. Exª ontem, acabei aqui 
falando publicamente – em meu Estado, eu já disse, 
em entrevistas e tal – que eu não seria candidato. Eu 
não sou candidato à reeleição por uma série de razões. 
Este fato, Senador Mozarildo, é uma das razões mais 
significativas: o meu desconforto com a constatação 
de que a política está virando um grande negócio em 
nosso País. É uma promiscuidade já: política, dinheiro, 
tal. É uma coisa que está me deixando muito descon-
fortável. Essa é uma das razões.

A outra razão, que tem muito que ver com isso 
também, é a questão do Legislativo Federal brasileiro. 
Nos últimos anos, a sensação que tenho é a de que 
estamos abrindo mão da nossa condição de poder e 
nos conformando em ser apenas um órgão auxiliar do 
Poder Executivo. Isso também está crescendo e está se 
tornando uma realidade cada vez mais forte em nos-
so País, em que pese a resistência de poucos aqui no 
Congresso Nacional, que, corajosamente, continuam 
resistindo a essa soberba, a essa coisa perigosa que 
está crescendo no nosso País, um autoritarismo dis-
farçado de sei lá o quê, submetendo uma instituição 
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como o Congresso Nacional a seus caprichos, a seus 
desejos. E há muitos que se submetem a isso.

Querem um exemplo claro e preciso do que isso 
significa? Está em um artigo que colhi do historiador 
Marco Antonio Villa e que inclusive vou ler da tribuna 
daqui a pouco, porque acho que ele faz uma das aná-
lises, eu diria, curta e grossa do que acontece com o 
Governo Lula e a trajetória desse homem público. Ele 
resume tudo numa seguinte frase, Senador Mozarildo 
Cavalcanti: “Quem não se submete a Lula, aceitando 
o papel subalterno, fica sem espaço”.

Trata-se de uma afirmação muito forte, mas está 
longe de representar a realidade no nosso País? Não 
está, não. Talvez ela retrate exatamente o que está 
acontecendo. A gente sente na carne o peso disso. Vou 
traduzir para quem está me ouvindo: aqueles que não 
se submetem, por exemplo, neste Congresso Nacional, 
como Parlamentar, não tem suas emendas liberadas, 
emendas parlamentares. As minhas emendas, por 
exemplo, desde o início do meu mandato, se eu for so-
mar o que foi liberado – e, assim mesmo, não sei por 
que razão -, não chegam a somar 25% do montante 
de todas as emendas que eu aloquei no Orçamento 
da União. Isso é a tradução cabal do que estou dizen-
do: quem não se submete a esse Governo, como diz 
o Marco Antonio Villa, aceitando o papel subalterno, 
fica sem espaço.

Vou dar outro exemplo. Como a gente não conse-
gue liberar as emendas, os prefeitos – e isso é natural 
– se afastam do Parlamentar. Os prefeitos se afastam. 
Para um Estado pequeno como o meu, o Acre, uma 
emenda de R$200 mil, de R$500 mil vocês não sabem 
a importância que tem para um pequeno Município 
na compra de um aparelho para detectar o câncer de 
mama, na compra de um equipamento agrícola, na 
construção de uma pequena escola. É de uma impor-
tância vital a emenda de um Parlamentar para esses 
prefeitos de pequenos Municípios. E, como a emenda 
do Parlamentar não é liberada, é natural que ele se 
afaste. Esse é mais um exemplo concreto.

Vocês querem ver outro exemplo?
Por discordarmos, por divergirmos, por criticar-

mos – que acho que é nosso papel também neste 
Congresso Nacional -, aqueles aos quais fazemos 
oposição, inclusive no Estado, e que estão no poder 
orientam a imprensa. Não digo toda, porque ainda há 
alguns profissionais que não se deixam vergar, e há 
alguns órgãos de imprensa que, aos trancos e barran-
cos, ainda resistem, mas grande parte da imprensa é 
orientada para nos marginalizar.

Então, são três situações aqui que acabam, como 
diz o Marco Antonio Villa, deixando alguns Parlamenta-

res, alguns políticos, algumas pessoas sem espaço. E 
foi o que aconteceu comigo, Senador Mozarildo.

Além do desencanto que aqui confessei com o 
rumo das coisas, esses fatos existindo e coexistindo 
ao mesmo tempo levam determinados políticos, deter-
minados parlamentares a repensar o papel que eles 
devem ter ou que têm no Congresso Nacional.

Não sou candidato. Vou cuidar da minha vida. Isso 
não significa dizer que deixarei de ser político. Político 
eu acho que já nasci sendo, filho de quem sou, de um 
homem que, durante toda sua vida, militou na política 
e até hoje, graças a Deus, tem o respeito dos seus 
conterrâneos e de todos aqueles que o conheceram 
e com quem travaram contato, meu querido e amado 
pai, já falecido, Geraldo Mesquita, que foi, como dize-
mos, tudo na sua terra: Prefeito da Capital, Deputado 
Federal, Secretário-Geral do Governo, na época do 
território, Senador, Governador. E Deus já o levou.

Mas eu queria me adiantar. Vou ler, talvez até 
canse alguém, mas eu acho que, se alguém tiver opor-
tunidade de atentar para o que diz o historiador Marco 
Antonio Villa, não perderá tanto tempo assim da vida, 
não. Acho que vale a pena.

Ele começa dizendo o seguinte – o artigo foi pu-
blicado no jornal O Globo do dia 13 último agora:

Como é sabido, o Partido dos Trabalha-
dores nasceu em 1980. Contudo, muito antes 
da sua fundação, foi precedido de um amplo 
processo de crítica das diversas correntes 
de esquerda realizada na universidade e no 
calor dos debates políticos. A ação partidá-
ria, os sindicatos e as estratégias políticas 
adotadas durante o populismo (1945-1964) 
foram duramente atacados. Sem que houves-
se um contraponto eficaz, fez-se tábula rasa 
do passado. A história da esquerda brasileira 
estaria começando com a fundação do PT. O 
ocorrido antes de 1980 não teria passado de 
uma pré-história eivada de conciliações com 
a burguesia e marcada pelo descompromis-
so em relação ao destino histórico da classe 
trabalhadora.

O processo de desconstrução do pas-
sado permaneceu durante vinte anos, até o 
final do século XX. As pesquisas universitárias 
continuaram dando o sustentáculo “científico” 
de que o PT era um marco na história política 
brasileira, o primeiro partido de trabalhadores. 
O estilo stalinista de fazer história se estendeu 
para o movimento operário. Tudo teria come-
çado no ABC. Mas não só: a história do sindi-
calismo “independente” teve um momento de 
partida, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva 
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para a presidência do sindicato dos metalúrgi-
cos de São Bernardo, em 1975 (na posse [aliás] 
estava presente o governador Paulo Egydio, 
fato único naquela época). Toda história ante-
rior, desde os anarquistas, tinha sido somente 
uma preparação para o surgimento do maior 
líder operário da história do Brasil.

A repetição sistemática de que em São 
Bernardo foi gestada uma ruptura acabou ga-
nhando foro de verdade científica, indiscutível. 
Lula tinha de negar e desqualificar a história 
para surgir como uma espécie de “esperado”, 
o “ungido”. Não podia por si só realizar essa 
tarefa. Para isso contou com o apoio entusi-
ástico dos intelectuais, ironicamente, ele que 
sempre desdenhou do conhecimento, da leitu-
ra e da reflexão. E muitos desses intelectuais 
que construíram o mito acabaram rompendo 
com o PT depois de 2003, quando a criatura 
adquiriu vida própria e se revoltou contra os 
criadores.

Mas não bastou apagar o passado. Foi 
necessário eliminar as lideranças que surgi-
ram, tanto no sindicato como no PT. E Lula 
foi um mestre. Os que não se submeteram, 
aceitando um papel subalterno, acabaram não 
tendo mais espaço político. Esse processo foi 
se desenvolvendo sem que os embates e as 
rupturas desgastassem a figura de líder incon-
teste do partido. Ao dissidente era reservado 
o opróbrio eterno.

A permanência na liderança, sem con-
testação, não se deu por um choque de ideias. 
Pelo contrário. Lula sempre desprezou o debate 
político. Sabia que nesse terreno seria derro-
tado. Optou sempre pela despolitização. Como 
nada tinha escrito, a divergência não podia 
percorrer o caminho tradicional da luta política, 
o enfrentamento de textos e ideias, seguindo 
a clássica tradição dos partidos de esquerda 
desde o final do século XIX. Dessa forma, ele 
transformou a discordância em uma questão 
pessoal. E, como a sua figura era intocável, 
tudo acabava sem ter começado.

A vontade pessoal, fortalecida pelo cul-
to da personalidade, fomentado desde os 
anos 70 pelos intelectuais, se transformou 
em obsessão.O processo se agravou ainda 
mais após a vitória de 2002, [Senador Moza-
rildo]. Afinal, não só o Brasil, mas o mundo se 
curvou frente ao presidente operário. Seus 
defeitos foram ainda mais transformados em 
qualidades. Qualquer crítica virou um crime 

de lesa-majestade. O desejo de eliminar as 
vozes discordantes acabou como política de 
Estado. Quem não louvava o Presidente era 
considerado um inimigo.

Os conservadores brasileiros – conser-
vadores não no sentido político, mas como 
defensores da manutenção de privilégios 
antirrepublicanos – logo entenderam o fun-
cionamento da personalidade do presidente. 
Começaram a louvar suas realizações, suas 
palavras, seus mínimos gestos. Enfim, o que 
o presidente falava ou agia passou a ser con-
siderado algo genial. Não é preciso dizer que 
Lula transformou os antigos “picaretas” em 
aliados incondicionais. Afinal, eles reconheciam 
publicamente seus feitos, suas qualidades. E 
mereceram benesses como nunca tiveram em 
outros governos.

É só esta a obsessão pelo poder e pelo 
mando sem qualquer questionamento que pode 
ser uma das chaves explicativas da escolha 
[e aqui é o jornalista que fala, não sou eu] de 
Dilma Rousseff como sua candidata.

Esse aqui é o retrato. O jornalista foi muito feliz 
em analisar essa trajetória toda e tecer esse quadro no 
qual nós estamos e, às vezes, não percebemos.

Comungo, em gênero, número e grau, com o que 
diz o jornalista. Resisto a isso. Por isso, estou sendo 
alijado. Mas alijado com a consciência tranquila, Sena-
dor Mozarildo, de que, durante todo o tempo em que 
aqui estive, mantive a dignidade de ser fiel à minha 
consciência e ter a coragem de desagradar àqueles 
que realmente têm uma mão muito pesada no exercício 
do poder, o que se torna, de forma muito preocupante 
no nosso País, uma obsessão.

Espero que o povo brasileiro tenha a felicidade, 
Senador Mozarildo, de superar isso tudo, apesar de 
hoje aplaudir com entusiasmo um governo que se 
mostra – de forma a não me enganar – bonzinho com 
aqueles menos favorecidos, mas se alia com o que há 
de pior na política e na sociedade brasileira.

Essa é uma contradição que uma hora o povo 
brasileiro vai ter que elucidar e resolver, sob pena de 
ser tragado por essa obsessão ao poder.

Senador Mozarildo, para concluir.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador Geraldo, não resisti e pedi outro aparte a V. Exª, 
porque é triste essa parte final em que V. Exª confirma 
que não vai mais militar na vida pública – portanto, não 
vai mais disputar eleição. É triste quando uma pessoa 
de bem, de bons costumes, ficha limpa como V. Exª se 
desencanta da política e sai. Razões não lhe faltam, 
mas isso, evidentemente, só favorece os maus, por-
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que é evidente que esses maus não têm nem esses 
escrúpulos e muito mais fazem da política um meio de 
servir, mas um meio de se servir. Então, quero deixar 
aqui a minha solidariedade e dizer que lamento mui-
to que pessoas de bem tenham de tomar essa atitu-
de de não participar mais porque ou não conseguem 
exercer o seu mandato dentro, vamos dizer assim, do 
que está na lei, porque tem de se submeter, como di-
zia a ex-Senadora Heloisa Helena, a um certo balcão 
de negócios, ou, então, não tem recurso sequer para 
disputar eleição. Então, quero manifestar minha solida-
riedade a V. Exª, ao mesmo tempo em que manifesto 

tristeza pelo Senado por ser privado de um Senador 
do porte de V. Exª.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Mozarildo, muito obrigado.

Para encerrar, Sr. Presidente, peço a transcrição 
do texto que foi objeto da minha leitura nesta tribuna.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR GERALDO MESQUITA JÚ-
NIOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e §2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo 
Sr. José Sarney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– V. Exª será atendido nos termos regimentais.

Encontra-se na Casa o Senhor João Faustino 
Ferreira Neto, Primeiro Suplente do Senador Gari-
baldi Alves Filho, da representação do Estado do Rio 
Grande do Norte. 

Eu peço ao Senador Geraldo Mesquita que o 
acompanhe até a Mesa para que ele possa prestar 
seu compromisso de posse. (Pausa.)

Convido o Sr. João Faustino e peço a todos que 
se mantenham de pé, inclusive nas galerias, para que 
ele possa prestar o compromisso constitucional.

(O Senhor João Faustino é conduzido ao Plenário 
e presta, junto à Mesa, o compromisso).

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Prometo 
guardar a Constituição Federal e as leis do País, de-
sempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que 
o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade 
e a independência do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Declaro empossado, no mandato de Senador da Re-
pública, o Senhor João Faustino, que, a partir deste 
momento, pode participar dos nossos trabalhos. Com os 
nossos cumprimentos e a alegria de recebê-lo, porque 
é um grande homem público do Rio Grande do Norte 
e que tem prestado um grande serviço ao País.

São os seguintes a comunicação de fi-
liação partidária e o diploma de primeiro su-
plente de Senador:
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O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Muito 
obrigado.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador, Parabéns! Seja bem-vindo!

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Concedo a palavra ao Senador João Faustino para 
o seu discurso inaugural.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores:

As pedras corais
expostas dia após dia
ao atrito das ondas do mar.
Expostas noite após noite
ao açoite dos ventos glaciais
transformam-se ano após ano
em fortes rochas vivas.

Sr. Presidente, estou vindo do Rio Grande do 
Norte, um Estado pequeno, com 53.306 Km², com um 
universo populacional que representa aproximadamente 
1,5% da população brasileira. A terra que aqui passo 
a representar já foi muito bem governada por dois Se-
nadores com assento nesta Casa, os Senadores José 
Agripino Maia e Garibaldi Alves Filho, e poderá ter 
ainda como primeira mandatária a Senadora Rosalba 
Ciarlini. Portanto, no Senado Federal, atualmente, se 
guardam vinculações com a história mais recente do 
Rio Grande do Norte.

Venho de um Estado que é responsável por 95% 
do sal produzido em nosso País; que é o maior produtor 
de camarão; que tem significativa presença na produção 
de frutas do País; que, na condição de primeiro maior 
produtor de petróleo em terra, entrega todos os dias, 
ao Poder Central, 65 mil barris, isso para não se falar 
na produção em mar, também uma das maiores.

Venho de um Estado que fez chegar ao Con-
gresso Nacional, em épocas diferentes, Elói de Souza, 
José Augusto de Medeiros, Djalma Marinho, Dinarte 
Mariz, Tarcísio Maia, Aluísio Alves, Café Filho, este úl-
timo que exerceu as elevadas funções de Presidente 
da República.

Sou da terra de Luís da Câmara Cascudo, maior 
folclorista e etnólogo do nosso País; de Nísia Floresta; 
Auta de Souza e Newton Navarro, escritores e poetas. 
De André de Albuquerque e Frei Miguelinho, mártires 
da liberdade, e outras tantas pessoas ilustres que fize-
ram a história, a poesia, a arte, a vida e a bravura da 
minha terra. Cada um plantou, a seu modo, um pouco 
de si, com sementes de amor, regando-as com o suor 
da face. E assim fizeram a sua história, contribuindo 
para que a terra fosse menos árida, os sentimentos 
mais solidários e a vida mais justa e mais humana.

No meu Estado, a mulher votou pela primeira 
vez. A ele também coube o pioneirismo da extinção 
da escravatura, a prática e o gesto mais libertário da 
nossa história. O Rio Grande do Norte foi exemplo para 
o Brasil quando usou o rádio pela primeira vez como 
eficaz instrumento de educação formal, lá nasceu o 
Movimento de Educação de Base, o MEB, fruto do 
pioneirismo de Dom Eugênio de Araújo Sales.

Da mesma forma, foi no meu Estado que o grande 
educador Paulo Freire implantou o mais eficiente pro-
grama de alfabetização de adultos, servindo de modelo 
para outros países. Coube-nos também, na década de 
70, enfrentar o grande desafio do uso do satélite e com 
ele novas tecnologias na formação de professores, na 
melhoria da qualidade do ensino. Lá se implantou no 
Governo Cortez Pereira o Projeto Saci.

Isso para não se falar no pioneirismo que foi a 
campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, 
que se constituiu no maior movimento social realizado 
em Natal na década de 60, graças ao espírito patriótico 
do Prefeito Djalma Maranhão. Falo também do Projeto 
Logos II, implantado e responsável pela formação de 
12 mil professores sem nenhuma titulação, por mim 
desenvolvido no período em que o Estado possuía 
um dos melhores sistemas educacionais do País. Na 
época, e em épocas subsequentes, a eficiência dos 
seus professores e administradores resultou em reco-
nhecimento nacional.

Outra marca do pioneirismo do Rio Grande do 
Norte é a implantação do Centro Internacional de Neu-
rociências de Natal pelo renomado Dr. Miguel Nicholelis 
e sua equipe de cientistas consagrados.

Mas, Sr. Presidente, chego a esta Casa agasa-
lhando um pouco de tristeza e não poderia ser outro o 
sentimento, quando se constata hoje que o meu Estado 
se depara com um dos piores momentos da educação 
de sua juventude. É o penúltimo na avaliação do Minis-
tério da Educação. O que se pode esperar de uma gera-
ção ou de gerações futuras quando 86% da população 
jovem do meu Estado está matriculada numa escola 
pública inoperante e precária, onde pouco se aprende 
e nada se faz para recuperar o tempo perdido.

No meu Estado, apenas 56% das residências 
possuem esgotamento sanitário, e, destes, somente 
18% estão ligados à rede pública de saneamento, da-
dos que retratam o abandono e as precárias condições 
de saúde pública.

Chego, Sr. Presidente, com a sensação de estar 
voltando, Senador Mozarildo. No Congresso Nacional, 
na Câmara dos Deputados, exerci quatro mandatos. 
Todos foram cumpridos com muita dignidade e respeito 
ao povo que me elegeu. Durante este período, por duas 
vezes, presidi a Comissão de Educação e Cultura da-
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quela Casa. Fui autor de vários projetos de lei, inclusive 
aquele que transformou as Escolas Técnicas Federais 
em Centros Federais de Educação Tecnológica.

Venho, depois de ter sido Secretário de Estado 
da Educação por duas vezes, ter exercido as funções 
de Secretário da Presidência da República no Gover-
no Fernando Henrique, responsável pelas grandes 
transformações que o Brasil celebra nos dias de hoje. 
Venho, depois de integrar por quatro anos o Conselho 
Federal de Educação, inclusive nomeado por V. Exª, 
Sr. Presidente, quando exercia com muita dignidade e 
com respeito do povo brasileiro a Presidência da Re-
pública do nosso País. Venho, depois de ter servido 
ao Governo do Estado de São Paulo, no exercício das 
funções de Secretário do Gabinete Civil.

Mas chego para servir, Srs. Senadores. Chego 
para substituir o ex-Presidente desta Casa, político 
sério, honrado, extremamente dedicado à solução dos 
problemas coletivos. Sou, com muita honra, Primeiro 
Suplente do Senador Garibaldi Alves Filho. Com ele 
fui votado nas eleições de 2002, e, nessas circunstân-
cias, assumo o mandato que é dele, pelo período que 
a Constituição me permite.

Portanto, aqui me encontro, no Senado Federal, 
Casa maior do Congresso Nacional Brasileiro, repre-
sentação autêntica dos Estados, síntese da Federa-
ção, da unidade política, das forças e dos sentimentos 
nacionais; Casa onde se pratica política, política como 
relação entre pessoas e dessas com o Estado e com 
a sociedade.

E por falar em política e em políticos, desejo, nes-
ta oportunidade, homenagear um dos mais íntegros, 
mais honestos e mais competentes de todos aqueles 
com quem convivi na Câmara dos Deputados, aqui 
presente. Refiro-me ao ex-Deputado Ruben Figueiró 
de Oliveira, hoje, suplente de Senador pelo seu Esta-
do, Mato Grosso do Sul.

Sr. Presidente, por assim entender a política, op-
tei, desde jovem, pelo exercício de uma prática política 
voltada para o bem comum.

Fui líder estudantil, presidi a União Estadual dos 
Estudantes. Liderei jovens da minha geração nos pro-
testos contra os opressores. Por sinal, a minha gera-
ção, constituída de jovens idealistas, como eu, sonha-
va com um Brasil menos desigual. Assim, vivemos 
intensamente a década de 60, os chamados anos de 
chumbo. Nessa época, os jovens lutavam por refor-
mas nas universidades, no campo, nas cidades. Em 
toda parte do nosso território, o grito de liberdade se 
fazia ecoar. Os movimentos estudantis eclodiam nas 
grandes cidades do mundo. Na esteira desse grito, 
estavam José Serra, Aloysio Nunes, Marcos Guerra, 
Arthur Virgílio, Sérgio Guerra, Frei Beto, Geniberto 

Paiva Campos, Moacir de Góis, Maria Laly Carneiro, 
Francisco Florípes Ginani e tantos outros que lutaram 
pelos ideais democráticos.

Agora as bandeiras são outras. O Brasil cresceu 
e soube superar alguns dos seus maiores problemas. 
Soubemos criar uma moeda forte, o real, e com ela 
combater a inflação que nos devorava e oferecer com-
petitividade ao salário do trabalhador. Soubemos criar 
paradigmas de gestão para que tivéssemos responsa-
bilidades fiscais. Soubemos consolidar a nossa dívida 
pública. Melhoramos a renda e a vida das pessoas. O 
meu Partido, o PSDB, contribuiu decididamente para 
que essas mudanças ocorressem. Mas somente isso 
não significa a garantia de uma melhoria permanente e 
duradoura na vida de cada brasileiro. A vida melhora de 
forma definitiva quando todos têm acesso à educação 
de qualidade. Enquanto existirem analfabetos, pessoas 
que leem e não sabem o que estão lendo, que têm um 
diploma sem perspectiva de inserção no mercado de 
trabalho, que não sabem escrever, que frequentam ou 
frequentaram uma escola do faz de conta; enquanto 
os jovens de todas as cidades estiverem ausentes de 
uma escola de qualidade, o Brasil será um País pobre, 
continuará sendo um País para privilegiados.

A luta atual é mudar essa realidade. É também 
encontrar um modelo de gestão de saúde pública que 
ofereça à população brasileira o mínimo para que to-
dos tenham acesso a postos de saúde, a hospitais e 
a consultas médicas, a medicamentos.

O Estado não pode ser um mero cobrador de 
impostos. Ele tem que fazer algo mais, muito mais 
mesmo. Um Estado justo é aquele em que o cidadão 
é educado, obtém emprego com remuneração justa e 
exercita com dignidade o trabalho, contribuindo para 
o desenvolvimento nacional.

Sr. Presidente, cheguei ao Parlamento brasileiro 
em 1979, escutando pelo País inteiro os apelos pela 
anistia. A essa causa me dediquei, acompanhando 
todos os passos na elaboração, discussão e votação 
da Emenda Djalma Marinho, que propunha um mode-
lo amplo, geral e irrestrito para a lei de anistia, a ser 
aprovada pelo Congresso Nacional.

Esse processo somente veio a se consolidar no 
Governo Fernando Henrique Cardoso, no ano 2000, 
quando tive o privilégio de integrar a comissão que 
elaborou a Medida Provisória nº 2.151/01, após a re-
alização de inúmeras audiências públicas, das quais 
participaram entidades representativas dos anistiados, 
presos políticos, ex-exilados, vítimas de torturas. A de-
terminação do Presidente da República e apoio dos 
seus Ministros Aloysio Nunes e José Gregori foram 
decisivos para que hoje tivéssemos concluído, com 
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muita justiça, o processo de reparação por atos arbi-
trários cometidos pelo Estado brasileiro.

Ainda no Congresso Nacional abracei a causa 
das diretas, fui às ruas e enfrentei o poder militar; votei 
e apoiei a Emenda Dante de Oliveira. Contrariei inte-
resses, lutei pela liberdade.

Sr. Presidente, tenho consciência do valor da luta, 
porque nada cai do céu. Aqueles que não compreen-
dem o sentido da determinação; aqueles que não sa-
bem que tudo começa a partir da própria decisão em 
querer; a partir da própria coragem em desafiar os se-
gredos da ilusão; a partir da própria confiança em cada 
passo, esses ficam à margem da estrada do tempo, 
contando as estrelas quando as vêem, ou respirando 
a poeira da desilusão, da covardia e da indiferença. 
Por isso acredito que a vida não nos dá garantias, nos 
dá apenas o tempo para fazermos nossas escolhas. A 
política e a educação foram as grandes escolhas que 
o tempo me proporcionou. Na práxis dessas escolhas 
tentei fazer o melhor, diante das oportunidades que 
surgiam no meu caminho.

Esta é mais uma oportunidade que a vida e o 
tempo me oferecem. A rica oportunidade de ser Se-
nador da República e de integrar o Senado Federal 
do meu País.

Nesta Casa, durante esse período, procurarei 
honrar a história de luta e de correção do Senador 
Garibaldi Alves Filho. Voltar-me-ei para os interesses 
coletivos, na defesa de uma sociedade mais justa e 
igualitária, pois tenho a consciência de que um povo 
que valoriza privilégios, como dizia um estadista, acima 
dos seus princípios, em pouco tempo perde os dois: 
os privilégios e os princípios.

Engajar-me-ei na luta do meu Partido pela mo-
dernidade do Estado brasileiro; por uma educação de 
qualidade voltada para nossa juventude; pela liber-
dade como um valor maior de uma sociedade; pela 
defesa do Estado de direito com respeito à cidadania 
e à vida, por um Poder Legislativo soberano no con-
texto da representação popular; pela liberdade de im-
prensa numa apologia à responsabilidade, à verdade 
e à justiça. Combaterei as armações construídas nos 
bastidores do próprio Estado para ferir a dignidade e 
a honra de quem quer que seja.

Sr. Presidente, caros Senadores, a Nação brasi-
leira anseia urgentemente por reformas nos seus sis-
temas político, tributário e eleitoral. Entendo que essas 
reformas só serão possíveis através da convocação 
de uma Assembleia Nacional Constituinte revisora, 
preservando-se as cláusulas pétreas da nossa atual 
Carta Magna e as garantias sociais nela existentes. Ta-
refa para o próximo Governo, prerrogativa intransferível 
do Congresso Nacional. Essa Constituição terá de ser 

mais enxuta, como desejava para o seu povo o Nobel 
mexicano Otávio Paz, consagrado poeta e político.

Pretendo, no período que aqui esteja, se possí-
vel, formalizar essa proposta.

Os direitos e deveres da cidadania devem estar 
acima dos partidos políticos, para que os nossos filhos 
não sejam vitimados por injustas e absurdas decisões 
judiciais.

Agora, uma palavra exclusiva, quase uma frase, 
dirigida ao povo brasileiro: Um país, para ser grande 
e desenvolvido, precisa ser, antes de tudo, um país 
justo. Assim convocava-nos o meu amigo, padrinho 
da minha filha, Maria de Fátima, o Líder André Franco 
Montoro: “O teu dever é lutar pelo direito, mas, no dia 
em que encontrares o direito em conflito com a Justi-
ça, lute pela Justiça.”

Por fim, Sr. Presidente, afirmo que, a partir deste 
momento, o Senado Federal recebe um homem de fé, 
um educador, um idealista, um escritor, que entende 
que, sem fé em Deus, nos homens, nas instituições, na 
família, enfim, fé e confiança em si próprio, não se pode 
perder a tranquilidade interior, como não mais se possui 
nem força, nem coragem para as lutas da vida.

Neste instante solene, significativo para mim, para 
a minha companheira Sônia, poeta e escritora, para os 
meus filhos e netos, para os meus amigos, posso di-
zer como Gandhi, num dos momentos de desafio e de 
paz interior: “A minha fé mais profunda é que podemos 
mudar o mundo pela verdade e pelo amor.”

Muito obrigado.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-

nador, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Com 

muita honra, Senador Mozarildo.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Eu es-

tava aqui ansioso para poder fazer um registro. Primei-
ro, dizer da minha satisfação de revê-lo no Congresso. 
Fomos colegas Deputados, conheço-o portanto, e o 
pronunciamento de V. Exª diz tudo sobre realmente a 
capacidade e o conhecimento, a disposição de luta de 
V. Exª. Tenho certeza de que o Senador Garibaldi está 
muito bem representado e substituído nesse período e 
nós teremos o prazer de conviver com V. Exª durante 
esse período em que ele ficar afastado. E concordo com 
V. Exª, embora médico de formação, que uma nação 
não muda, não vai para frente se não houver uma boa 
educação. É lamentável ver índices como os que V. Exª 
referiu, do seu Estado, ainda existirem no Brasil. De-
pois, a saúde. Aliás, sem educação, não se pode fazer 
saúde, porque como é que se vai ensinar alguém que 
tem que ter condutas de higiene, para não se contami-
nar, se não tiver educação? Então, a educação vem na 
frente. Por fim, quero dizer que é importante que nós 
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pensemos efetivamente num enxugamento da nossa 
Constituição. É compreensível que ela seja como é 
hoje porque, àquela altura em que foi feita – e eu fui 
Constituinte também –, nós vivíamos um momento em 
que havia uma demanda reprimida da sociedade por 
ter na Constituição tudo que ela sonhava ter. E, real-
mente, muita coisa que foi colocada na Constituição 
devia ser por lei complementar ou, depois, por lei or-
dinária disciplinar. Muitos artigos da Constituição, até 
hoje, não foram regulamentados, infelizmente. Então 
é hora, talvez, de um próximo Congresso, ou de uma 
forma autônoma, uma Constituinte exclusiva, enfim, 
fazer uma adaptação, atualização da atual Constitui-
ção, que é boa, é apenas extensa, e muitos artigos 
estão por ser regulamentados. Parabéns e digo-lhe 
da minha felicidade e de todo o Senado, com certeza, 
de tê-lo aqui nesta Casa.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo. Tenho de agradecer o 
aparte de V. Exª e dizer que muito me honra, na his-
tória da minha trajetória política, um dia ter sido cole-
ga de V. Exª na Câmara dos Deputados. V. Exª muito 
bem representando, como fez no passado e o faz no 
presente, o querido Estado de Roraima.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permita-me, 
Senador João Faustino.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Senador 
Alvaro Dias, meu Líder.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Para dar as 
boas-vindas a V. Exª em nome do nosso Partido, o 
PSDB. Nesta semana, Presidente Sarney, nosso Partido 
ganhou dois Senadores: a Senadora Níura, de San-
ta Catarina, no dia de ontem; e hoje o Senador João 
Faustino, para honra nossa, trazendo a sua compe-
tência, a sua experiência política, de eficiência ímpar, 
e, sobretudo, probidade e dignidade no exercício da 
função pública. V. Exª acrescenta e é uma honra para 
todos nós do PSDB e do Senado Federal. Seja bem-
vindo, Senador.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Agra-
deço a V. Exª, Senador Alvaro Dias, Líder do PSDB 
nesta Casa, uma das figuras mais honradas da vida 
pública brasileira, um homem público que fez a sua 
carreira na luta diária na defesa da liberdade, da jus-
tiça social e da dignidade no exercício das funções 
públicas, como Deputado, como Governador e agora 
como Senador. Muito me honra o seu aparte como 
Líder do meu Partido.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Senador, me permite?

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Com 
muita honra, Senador.

O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – 
Primeiro, quero dar-lhe as boas-vindas, esperar que 
seu mandato seja representativo de fato. Ainda ontem, 
falávamos aqui sobre a sua chegada. O Senador Gari-
baldi, aí de onde o senhor está, falava da sua necessi-
dade de licenciar-se e da figura parlamentar que o iria 
substituir. E aí está o senhor, que me deixou animado 
depois do pronunciamento que aqui fiz, revelando al-
guns desconfortos, algumas tristezas ao longo deste 
mandato. O senhor me dá novo ânimo quando se co-
loca como um guerreiro na trincheira da defesa dos 
interesses do povo do Rio Grande do Norte, do povo 
brasileiro, no combate a tanta empulhação que há 
neste País e, em decorrência disso, as suas mazelas. 
Portanto, fico muito gratificado em saber que V. Exª 
anuncia ou prenuncia um mandato de luta. Parabéns 
pela disposição e espero que V. Exª possa ter a melhor 
acolhida aqui nesta Casa. Muito obrigado.

O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Obri-
gado, Senador.

Tenho o costume, como as demais pessoas do 
Brasil inteiro, de sintonizar, de vez em quando, a TV 
Senado e acompanhar de perto a dinâmica da Casa, 
o quanto se trabalha, o quanto se faz, o quanto se luta 
aqui pelos interesses coletivos. E, quando vejo V. Exª 
falar, faço-o com muita admiração e, mais do que isso, 
considerando-o, sem desmerecer quem quer que seja, 
um dos melhores Parlamentares do Brasil na atualidade 
e um dos melhores Senadores desta Casa. De forma 
que me honra muito o seu aparte e poder integrar a 
sua palavra ao meu discurso.

Muito obrigado.
Presidente, resta-me tão somente agradecer a 

V. Exª por ter presidido esta sessão e ter-me dado a 
honra de ser empossado.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– É com imenso prazer que estou presidindo esta ses-
são, dando posse a V. Exª, Senador João Faustino, 
que já participa dos nossos trabalhos, uma vez que 
o conheço de longos e longos anos. Sempre tivemos 
as melhores relações e nele reconheço as excelentes 
qualidades de homem público que tem. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encontra-se, também, nesta Casa o Sr. José Bezerra 
de Araújo Júnior, Primeiro Suplente do Senador José 
Agripino, da representação do Estado do Rio Grande 
do Norte, convocado em virtude de licença do titular. 

Sua Excelência encaminhou à Mesa toda a do-
cumentação necessária, para que possa participar dos 
trabalhos da Casa. 
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Assim, peço ao Senador Mozarildo Cavalcanti que 
o acompanhe até a Mesa Diretora, para que preste o 
compromisso constitucional.

O SR. JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO JÚNIOR 
(DEM – RN. Fora do microfone.) – Sr. Presidente, José 
Bezerra de Araújo Júnior. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – 
AP. Fora do microfone.) – Seja bem-vindo. Seja bem-
vindo.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encontra-se já aqui, junto à Mesa Diretora da Casa, 
o Sr. José Bezerra de Araújo Júnior, para assumir o 
mandato de Senador da República.

Solicito a S. Exª prestar o compromisso consti-
tucional. 

Peço a todos que fiquem de pé, inclusive as ga-
lerias, para ouvirmos o compromisso constitucional do 
Sr. José Bezerra de Araújo Júnior. 

(O Senhor José Bezerra de Araújo Júnior é con-
duzido ao Plenário e presta, junto à Mesa, o compro-
misso).

O SR. JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO JÚNIOR 
(DEM – RN) – Prometo guardar a Constituição Federal 
e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o man-
dato de Senador que o povo me conferiu, sustentar a 
união, a integridade e a independência do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Declaro empossado no mandato de Senador da 
República o Sr. José Bezerra de Araújo Júnior, que, 
a partir deste momento, passa a integrar os nossos 
trabalhos. 

Seja bem-vindo.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito 

obrigado.

São os seguintes a comunicação de fi-
liação partidária e o diploma de primeiro su-
plente de Senador:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 
– Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de 
emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 277, de 2006, 
de iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito - 
Bingos, que altera dispositivos da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, tornando obrigatória a utilização da modalidade 
de licitação pregão eletrônico e restringindo a modali-
dade carta-convite a situações excepcionais. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

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

– Também quero comunicar ao Plenário que se esgotou 
ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimen-
to Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no 
sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de 
Lei do Senado nº 102, de 2010, de autoria do Senador 
Francisco Dornelles, que altera a Lei nº 8.685, de 20 de 
julho de 1993, e a Medida Provisória nº 2.228–1, de 6 
de setembro de 2001, para prorrogar os mecanismos 
de fomento à atividade audiovisual.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, o projeto vai à Câ-
mara dos Deputados.

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

S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr Presidente, Srªs e 
Srs Senadores, passaram-se 3 anos de um dos crimes 
mais chocantes já ocorridos neste país, pela cruelda-
de com que foi praticado. Pois tivemos a oportunidade, 
na semana passada, de, mais uma vez, testemunhar 
a benevolência com que, por força do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, o Estado trata bandidos 
que, às vezes, estão distantes apenas alguns dias da 
maioridade penal. E, o que é pior, demonstram, por 
seu comportamento, não terem a menor condição de 
retornar ao convívio com a sociedade.

Vamos resgatar a memória desse ato horrendo. 
Em 7 de fevereiro de 2007, acompanhado por 3 cúmpli-
ces maiores de idade, um menor, então com 16 anos, 
atacou a mãe do menino João Hélio, que completaria 
7 anos em março, em Oswaldo Cruz, no Rio de Janei-
ro, quando ela parou com seu carro numa esquina. Os 
criminosos roubaram o automóvel, mas a mãe e a filha 
mais velha conseguiram deixar o veículo.

João Hélio ficou preso pelo cinto de segurança, 
do lado de fora do carro. A mãe tentou libertá-lo, mas 
foi impedida pelo então menor, que fechou a porta. 

Os bandidos arrastaram o menino por 7 quilômetros. 
Na primeira curva, sua cabeça bateu num poste, dei-
xando uma trilha de sangue pelo chão. Os assassinos 
não deram atenção aos gritos dos moradores, horro-
rizados com a cena, e abandonaram o veículo quatro 
bairros depois. João Hélio, decapitado, ainda estava 
atado ao cinto.

Os 3 acusados maiores de idade foram condena-
dos a penas que variam entre 44 e 19 anos de prisão. 
O menor, que completou a maioridade, foi solto no dia 
8 passado, como determina o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, depois de cumprir a chamada medida 
socioeducativa de internação, a mais dura possível. 

Como teria recebido ameaças durante o perío-
do em que esteve detido, foi incluído no Programa de 
Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de 
Morte, do governo federal, e enviado para outro Esta-
do, juntamente com a família. Todos ganharam novas 
identidades.

É importante assinalar que o juiz que permitiu 
sua libertação e a inclusão no Programa de Proteção 
federal ressalta que apenas o fato de o prazo máximo 
de regime fechado ter sido cumprido motivou a sua 
decisão. “Sendo necessário mais tempo para que se 
convença das vantagens da mudança de vida, do vo-
luntário afastamento de seu pernicioso habitat e gru-
po a que está integrado, verifica-se que a internação 
deveria ser mantida”, escreve o magistrado.

A ficha criminal do assassino, hoje maior de idade, 
não permite a menor dúvida quanto à necessidade de 
mantê-lo atrás das grades. Nela, há quatro passagens 
pela polícia, e todas aconteceram depois da internação. 
Uma delas é por tentativa de assassinato. Em 16 de 
fevereiro de 2008, em companhia de outros menores, 
ele tentou matar por asfixia um agente de disciplina, 
usando tiras de pano e cordas. No dia seguinte, ten-
tou fugir da instituição em que estava internado, orga-
nizando um motim. Houve nova tentativa de fuga, no 
mesmo ano.

Este é o jovem que, de acordo com a sentença 
judicial, deve ser convencido a mudar de vida, abando-
nar as más companhias e receber acompanhamento 
psicoterápico. Beneficiado pelo Programa de Proteção, 
ganhou casa e um novo nome, 3 anos depois de par-
ticipar de um crime hediondo e de cometer, durante a 
internação, atos que só consolidam a certeza de que 
se trata de um bandido irrecuperável, um psicopata 
destituído da capacidade de sentir remorso por sua 
crueldade.

Tanto o Ministério Público Estadual quanto o 
advogado que representa a família de João Hélio ma-
nifestaram o propósito de requerer a anulação do ato 
que incluiu o criminoso no Programa de Proteção. Para 
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o Ministério Público, não existem, nos autos, elemen-
tos mínimos que justifiquem a medida. Já o advogado 
pretende pedir que ele seja submetido a uma nova 
análise psicológica. Se comprovado que ele não tem 
condições de viver em liberdade, terá que ser interna-
do num hospital psiquiátrico.

De qualquer maneira, não existem novas oportu-
nidades para a família de João Hélio. Seus pais, pelo 
resto de suas vidas, terão que conviver com a dor ir-
reparável da perda do filho, e com a lembrança das 
circunstâncias horríveis em que ocorreu sua morte. 
Para eles, não existe o acompanhamento psicoterá-
pico gratuito que a Justiça tratou de garantir a um dos 
assassinos.

Persistimos na incoerência de desvincular a maio-
ridade para a responsabilidade penal da maioridade 
para a prática de outros atos, como, por exemplo, o 
direito de voto. Em todo o mundo, estamos na com-

panhia de apenas outros 3 países que adotam esse 
critério, Guiné, Colômbia e Venezuela. Continuamos 
a acreditar, com o fervor típico da ingenuidade, con-
trariando pesquisas científicas, que todo criminoso, 
mesmo reincidente, autor de crimes horripilantes, pode 
ser recuperado e retornar, como cidadão pacífico, ao 
convívio social. Protegemos os direitos de bandidos, 
mas esquecemos rapidamente do sofrimento de suas 
vítimas. Pode existir maior incentivo ao crescimento da 
criminalidade?

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. PMDB – AP) 

– Nada mais havendo a tratar, nem havendo oradores 
inscritos, encerro a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 14 
minutos.)
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Bahia
Minoria-DEM - Antonio Carlos Júnior* (S)

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

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

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

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Paulo Duque* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**
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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**
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Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**
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Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009. 

(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes   (DEM-PI) (15)

VICE-PRESIDENTE: VAGO (28)

RELATOR: Senador Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (27)

 

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007

Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010

Prazo final prorrogado: 02/09/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )  (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)
Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,20)

Tasso Jereissati   (PSDB-CE) (5,29,30)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (8)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (12,18)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,21)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,19)

 1.  Paulo Paim   (PT-RS) (22,31,33)

 2.  Augusto Botelho   (PT-RR) (25)
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Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (23)

VAGO (32)

Valter Pereira   (PMDB-MS)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO) (24)

 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (14,17,26)

PDT/PSOL  (9)

 1.  Osmar Dias   (PDT-PR)

 
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
21. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
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29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176



2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado. 

(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)

Número de membros: 7 titulares  e 5  suplentes

PRESIDENTE: Senador Magno Malta   (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma   (PTB-SP)

RELATOR: Senador Demóstenes Torres   (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008

Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008

Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010

Prazo final prorrogado: 11/11/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM-GO)

Eduardo Azeredo   (PSDB-MG)

 1.  VAGO (1,4)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB-AP) (7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT-RS) (3)

Magno Malta   (PR-ES)
 1.  José Nery   (PSOL-PA) (2,5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima   (PMDB-SE)
VAGO (8)

 1.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (8)

PTB
Romeu Tuma   (SP)  1.  Sérgio Zambiasi   (RS) 
Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
 

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

 
Notas:



1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
 

Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
 

Leitura: 01/09/2009
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6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
 

Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008

Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009

Prazo final prorrogado: 17/07/2010
MEMBROS

Senador Gerson Camata   (PMDB)
Senador César Borges   (PR)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

 
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br
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2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. 

(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)

(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (2)

RELATOR:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008

Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008

Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Efraim Morais   (DEM)

2. Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) 1. Senador Eduardo Suplicy   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1) 1. Senador Almeida Lima   (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB) (3,4) 1. Senador João Vicente Claudino 

 
Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854

Fax: 33031176
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3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO

Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais. 

(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Cícero Lucena   (PSDB)

1. Senador Eliseu Resende   (DEM)
2. Senador Jayme Campos   (DEM) (2)

3. Senador Flexa Ribeiro   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB)
Senador Tião Viana   (PT)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

1. Senador Marcelo Crivella   (PRB)
2. Senador Magno Malta   (PR)
3. Senadora Marina Silva   (PV) (1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti 1. Senador Romeu Tuma 

PDT
1.
 

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br
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4) ACOMPANHAMENTO DE METAS FIXADAS PELA ONU

Finalidade: Acompanhar as Metas de Desenvolvimento do Milênio fixadas pela Organização das Nações
Unidas - ONU, a serem alcançadas pelo governo brasileiro. 

(Requerimento nº 231, de 2009, da Senadora Kátia Abreu, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 5  titulares e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (4)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT) (3) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

 
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA

Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

 
Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE

Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (PT)
Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (2)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (1)

PTB
Senador Romeu Tuma 

 
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE

Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

 
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.



8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES

Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas. 

(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)

Número de membros: 3

MEMBROS

Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

 
Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado. 

(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)

Número de membros: 5  titulares e 3 suplentes
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS

Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

 

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)

Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

 
Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
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Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)

Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil. 

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

Designação: 09/07/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)

1. Senador Marco Maciel   (DEM)
2. Senador Adelmir Santana   (DEM)

3. Senador Cícero Lucena   (PSDB)
4. Senador Alvaro Dias   (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Renan Calheiros   (PMDB)
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

1. Senador Romero Jucá   (PMDB)
2. Senador Valdir Raupp   (PMDB)
3. Senador Francisco Dornelles   (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
1.
2.

PTB
Senador Romeu Tuma 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,104)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,96,105)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36,106)

 5.  VAGO (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,97)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69)

Pedro Simon   (PMDB) (57,62)

Renan Calheiros   (PMDB) (58,78)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55,61)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,95,99)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,94,98)

 6.  Paulo Duque   (PMDB) (1,60)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Raimundo Colombo   (DEM) (52,107)

Adelmir Santana   (DEM) (14,16,47)

Jayme Campos   (DEM) (13,51,76,79,89,90)

Cícero Lucena   (PSDB) (24)

João Tenório   (PSDB) (27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (24,73)

Tasso Jereissati   (PSDB) (24)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (43,102,103)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Agripino   (DEM) (5,45)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB  (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).



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

62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

VAGO (10,12,14)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7,15)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  VAGO (8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena   (PSDB)  1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
15. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (5)

VAGO (3,18,29,71,82)

Augusto Botelho   (PT) (27)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,60,65)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33,78,104)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  Ideli Salvatti   (PT) (31,32,107)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,73)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52,88,91,95,96)

Paulo Duque   (PMDB) (6,56)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (48,80,102)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,93,101)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,94,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (46,108)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (20,66,100,105,106)

Papaléo Paes   (PSDB) (22,98,99)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43,70,72,89,90)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB  (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (16)

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,17)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (10,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

Flávio Arns   (PSDB) (6,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (5)

PMDB
Paulo Duque (8)  1.  VAGO (7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (4)  1.  Gim Argello   (PTB) (9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br



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

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (PT-RR) (13)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (13,18)

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (11)

Papaléo Paes   (PSDB) (10,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,3,20)

 2.  VAGO (2,6,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

Augusto Botelho   (PT) (4)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,7)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (8,14,15)  1.  Paulo Duque (5)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (12)  1.  João Durval   (PDT) (9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
6. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
9. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
12. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (2,3)  1.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (101)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (30,74,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,37)

Eduardo Suplicy   (PT) (30)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (39)

Ideli Salvatti   (PT) (30,111)

Tião Viana   (PT) (34,47,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,35)

 2.  Augusto Botelho   (PT) (1,15,17,38)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (33)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,36,71)

 5.  César Borges   (PR) (31,47)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,32,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (60,64)

Almeida Lima   (PMDB) (61,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (54,64,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (57,64)

Valter Pereira   (PMDB) (2,64)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,58,65,103,105)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59,67)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (56,68,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (55,69,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,63,76,102,104)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (46,62,66)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,64)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (40)

Demóstenes Torres   (DEM) (44)

Jayme Campos   (DEM) (48,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (42)

Alvaro Dias   (PSDB) (28,75)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (49)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (50)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (43,110)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,52)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,41)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (26)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (24)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (27,72)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,70,90,92)

PTB  (7)

Romeu Tuma (51)  1.  Gim Argello (45,108,109)

PDT
Osmar Dias (12,13,22)  1.  Patrícia Saboya (11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
25. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
35. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
38. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
40. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
41. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
46. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
47. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
48. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
51. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
52. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 -
GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
103. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
104. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

 

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
Marconi Perillo   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
Romeu Tuma  1.  Gim Argello 

PDT
Patrícia Saboya (2)  1.  VAGO (1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

 

TITULARES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)
Tasso Jereissati   (PSDB)
Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE  - CE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Fátima Cleide  (PT-RO) (93,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (73,79)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (34,81,89,92,94)

Augusto Botelho   (PT) (34)

Fátima Cleide   (PT) (34)

Paulo Paim   (PT) (34,45,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

Ideli Salvatti   (PT) (33,76,78,80,96,116)

VAGO (35,85,86,87,98,101,108)

 1.  VAGO (1,31,109)

 2.  Gim Argello   (PTB) (30,96,100)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,38)

 4.  José Nery   (PSOL) (36)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (37,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (37,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (37,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (64)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,63,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (58,102,105,111,112)

VAGO (56,110)

Gerson Camata   (PMDB) (55)

VAGO (5,9,53,88)

VAGO (57,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (59)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (59,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (59)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (62)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (60)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,54)

 7.  VAGO (61,107)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,42,115)

Marco Maciel   (DEM) (46)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,52)

Heráclito Fortes   (DEM) (44)

José Agripino   (DEM) (13,48)

Adelmir Santana   (DEM) (40)

Alvaro Dias   (PSDB) (28)

Flávio Arns   (PSDB) (27,91)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (25,68,74,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (29)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (41,113,114)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,50)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (49,77,82,103,104)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (43)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,51)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (22,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (24)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (26)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,47)

Romeu Tuma (47)

 1.  João Vicente Claudino (47)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (47)

PDT
Cristovam Buarque (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
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1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
47. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
48. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
49. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).



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

75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
109. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
110. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121

E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Número de membros: 12 titulares  e 12 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

Ideli Salvatti   (PT) (7,11,23)

Paulo Paim   (PT) (8,12)

Inácio Arruda   (PC DO B) (14)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (11,12,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,20)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (17)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (16)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (4)

Marco Maciel   (DEM) (10)

Rosalba Ciarlini   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)
Eduardo Azeredo   (PSDB) (9)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (1,6,18)

 2.  VAGO (10)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5,24)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (9,13)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,15)

PDT
Cristovam Buarque (7,19)  1.  VAGO (19)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador
Romeu Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).



14. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
16. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

 

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Eduardo Suplicy   (PT)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2)

Sérgio Zambiasi   (PTB)
 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (5)

VAGO (3,4)

Alvaro Dias   (PSDB)

 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1)

 2.

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  - CMA

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

Renato Casagrande   (PSB) (25)

Marina Silva   (PV) (7,25,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (26,56,60)

João Ribeiro   (PR) (20)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (23)

 2.  César Borges   (PR) (22)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (24)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (21)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (40,47,48,49,53,59)

Hélio Costa   (PMDB) (40,55,57)

VAGO (38,50,54,58)

Valter Pereira   (PMDB) (40)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,39)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (40)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (40)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (33,61,62)

Kátia Abreu   (DEM) (30)

Heráclito Fortes   (DEM) (31)

Eliseu Resende   (DEM) (32)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,14)

Cícero Lucena   (PSDB) (17)

Marisa Serrano   (PSDB) (16)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (29)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,28,63)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,34)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,27,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,15)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (19)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (18)

PTB
Gim Argello (6,35)  1.  Sérgio Zambiasi (35)

PDT
Jefferson Praia (8,12,36,42)  1.  Cristovam Buarque (13,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 -
GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
15. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
16. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
18. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
19. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
20. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
22. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
25. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
28. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
31. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
32. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
54. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
55. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
56. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1)

Cícero Lucena   (PSDB) (5,7)

 1.  Adelmir Santana   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (6)

RELATOR:  Senador Jefferson Praia  (PDT-AM) (5,12,16)

Instalação:  27/10/2009

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Marina Silva   (PV) (1,2)

Jefferson Praia   (PDT) (11,15)

 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  Renato Casagrande   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (3,7,8,9)

Valter Pereira   (PMDB)
 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (10)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano   (PSDB)
Jorge Yanai   (DEM) (13,14)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
11. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
14. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.
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5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016

Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cícero Lucena  (PSDB-PB) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA) (2)

RELATOR:  Senador Gilberto Goellner  (DEM-MT) (2,11)

Instalação:  29/09/2009

Atualização:  16/10/2009

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande   (PSB)
César Borges   (PR) (3)

 1.  Marina Silva   (PV) (4)

 2.  VAGO (3,8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1,5,6,7)

VAGO (9)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  Almeida Lima   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (10,12)

Adelmir Santana   (DEM)

Cícero Lucena   (PSDB)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Jefferson Praia  1.  Cristovam Buarque 

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
8. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).



9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)
Leitura:  10/05/2010

Instalação:  13/05/2010

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande   (PSB)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  Jefferson Praia   (PDT)
 2.  César Borges   (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá   (PMDB)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (1)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)

 2.  Mário Couto   (PSDB)
Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935

Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA  - CDH
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Cristovam Buarque  (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:  Senador José Nery  (PSOL-PA)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (6)

Marcelo Crivella   (PRB) (21,53,59,61,64)

Fátima Cleide   (PT) (21)

Paulo Paim   (PT) (21)

Patrícia Saboya   (PDT) (3,23,48,49,57,65,67)

José Nery   (PSOL) (24)

 1.  VAGO (19,74)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  VAGO (11,22,30,64)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (41,44,76)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

VAGO (35,43)

VAGO (34,68,71,75)

Paulo Duque   (PMDB) (10,12,33)

 1.  VAGO (37,73)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,72)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (2,25)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47,60,62)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB  (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).

(cedida ao PDT)
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
72. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.
Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

 

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

 

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

Paulo Paim   (PT) (47,94,99)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (PT) (22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Paulo Duque   (PMDB) (4)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,95,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais   (DEM) (48)

Demóstenes Torres   (DEM) (58)

Marco Maciel   (DEM) (18,29,57)

Heráclito Fortes   (DEM) (8,52)

João Tenório   (PSDB) (33,66)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (33)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (35)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (11,54)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,51)

 3.  José Agripino   (DEM) (23,27,56)

 4.  Romeu Tuma   (PTB) (53,78,79,80)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (37)

 6.  Arthur Virgílio   (PSDB) (17,34,71)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (36)

PTB  (12)

Fernando Collor (13,14,15,16,25,26,28,30,49)  1.  Mozarildo Cavalcanti (49)

PDT
Patrícia Saboya (32,60,81,82,90,91)  1.  Cristovam Buarque (20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque   (PMDB)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM)
Romeu Tuma   (PTB) (2)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (PT)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

Ideli Salvatti   (PT) (18,90)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,82)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Paulo Duque   (PMDB) (45)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,80,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,81,84)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (47,64,89)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (34,87,88)

Eliseu Resende   (DEM) (26)

Heráclito Fortes   (DEM) (35)

Jayme Campos   (DEM) (37,67,69,77,78)

Kátia Abreu   (DEM) (7,27)

Arthur Virgílio   (PSDB) (40,61,65)

João Tenório   (PSDB) (41,58)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14)

Marconi Perillo   (PSDB) (42)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (36)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,28)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,59,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB  (4)

Fernando Collor (32)  1.  Gim Argello (32)

PDT
Acir Gurgacz (12,75)  1.  João Durval (39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.



78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
82. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO

Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

 

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607

Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO  - CDR
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Neuto De Conto  (PMDB-SC) (56,58)

VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (3)

César Borges   (PR) (24)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (27)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,25)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (23,54)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (36,43,55,57)

Valter Pereira   (PMDB) (1,41)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,48)

Almeida Lima   (PMDB) (46)

 1.  VAGO (42,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (45)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (47)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (44,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino   (DEM) (33)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (29)

Adelmir Santana   (DEM) (38)

Lúcia Vânia   (PSDB) (18)

Marconi Perillo   (PSDB) (19)

Sérgio Guerra   (PSDB) (21,61)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (30,63,64)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (31,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,35)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,34)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,17,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB  (5)

Gim Argello (37)  1.  Mozarildo Cavalcanti (37)

PDT
Jefferson Praia (8,15,39)  1.  João Durval (16,40)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
21. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
30. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
32. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
33. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
34. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
36. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
37. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
38. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
39. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (77,78)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

Delcídio Amaral   (PT) (22)

VAGO (23,63,67,70,75)

Augusto Botelho   (PT) (21,32,49)

César Borges   (PR) (18,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (22,71)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (20,60,61,62,64)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,37,40,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (44,46)

Gerson Camata   (PMDB) (39,45)

Valter Pereira   (PMDB) (34,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (35,38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (42,48)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (41,47)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (36,43)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM) (26,77,79)

Raimundo Colombo   (DEM) (27,80)

Kátia Abreu   (DEM) (28)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,30,57,58,72,73)

VAGO (13,53,56,65,66)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,55)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,33)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (31)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,24)

 4.  José Agripino   (DEM) (25)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (16,55)

 6.  João Tenório   (PSDB) (15)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (12)

PTB  (5)

Romeu Tuma (9,29)  1.  Sérgio Zambiasi (29,51)

PDT
Osmar Dias  1.  João Durval 
Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
38. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
41. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
42. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
43. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
46. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
47. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (10,11)

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3,12)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Designação:  11/05/2010

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Serys Slhessarenko   (PT)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  César Borges   (PR)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  Gerson Camata   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai   (DEM)
Jayme Campos   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
 1.  Romeu Tuma 

Notas:
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA  - CCT

Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (63)

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Alfredo Nascimento   (PR) (18,70)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,64,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,65,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (40,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Paulo Duque   (PMDB) (2,53,56,58,61,73)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Agripino   (DEM) (6,12,24)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Jorge Yanai   (DEM) (28,69,71)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (23)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (14,29)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (17,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,14,47)

PTB  (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS -

Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025

E-mail: scomcct@senado.gov.br
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )  (1)

Flávio Arns   (PSDB) (4,5)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



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

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Paulo Duque  (PMDB-RJ) (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001
4ª Eleição Geral:  13/03/2003

5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007
7ª Eleição Geral:  14/07/2009

 

TITULARES SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO (3)

João Pedro   (PT-AM) (14)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira   (PMDB-MG) (15)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
Paulo Duque   (PMDB-RJ)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
 3.  Mão Santa   (PSC-PI) (13)

 4.  VAGO (5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (10)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (11)

 2.  VAGO (6)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (9)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)

Atualização:  24/04/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
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3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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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
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

 

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010
 

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br



CONSELHOS 

                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972) 
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)  

 
COMPOSIÇÃO

Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador José Sarney (PMDB-AP) 

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS) 

1º VICE-PRESIDENTE

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador Mão Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) 

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) 

LÍDER DA MAIORIA

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL) 

LÍDER DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 4 

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO) 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3   

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES 
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

(Atualizada em 13.05.2010) 
SECRETARIA-GERAL DA MESA 

Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP) 
Senado Federal – Anexo II - Térreo 
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br  
 
 
1 Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009. 
2 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião 
Ordinária realizada em 03/03/2010. 
3 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em 
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010. 
4 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos 
Deputados, datado de 23 de março de 2010. 



 
 
 
 
 
 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 
            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 

Presidente:  
Vice-Presidente:  

 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de rádio 
(inciso I)   

Representante das empresas de televisão 
(inciso II)   

Representante de empresas da imprensa 
escrita (inciso III) 

  

Engenheiro com notório conhecimento na 
área de comunicação social (inciso IV) 

  

Representante da categoria profissional 
dos jornalistas (inciso V) 

  

Representante da categoria profissional 
dos radialistas (inciso VI)   

Representante da categoria profissional 
dos artistas (inciso VII)   

Representante das categorias 
profissionais de cinema e vídeo (inciso 
VIII) 

  

Representante da sociedade civil   (inciso 
IX) 

  

Representante da sociedade civil  (inciso 
IX) 

  

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

Representante da sociedade civil (inciso 
IX)   

1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002 
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004 
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CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004) 
 
 
 

COMISSÕES DE TRABALHO 

 

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA 

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

 

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA 

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO 

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados) 

 Designação: 27/04/2007  
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP) 12   

Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE) 12 
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS) 12 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 

DEM 
EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 
ROMEU TUMA (PTB/SP) 2. RAIMUNDO COLOMBO6 (DEM/SC) 

PSDB
MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 

PT
ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR) 13 

PTB
SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  

PDT
CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS4  (PDT/PR) 

PCdoB
INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÉ NERY8  (PSOL/PA) 

DEPUTADOS 
TITULARES SUPLENTES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB 
VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10 1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)  
DR. ROSINHA (PT/PR) 2. NILSON MOURÃO (PT/AC) 
GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 
ÍRIS DE ARAÚJO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  

PSDB/DEM/PPS 
PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)  14 1. LEANDRO SAMPAIO5 (PPS/RJ)  
GERALDO THADEU9 (PPS/MG) 2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP) 
GERMANO BONOW (DEM/RS) 3. CELSO RUSSOMANNO 1 (PP/SP) 

  PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN 
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS) 1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS) 

PV
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP) 1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)15 

                                                  (Atualizada em 22.03.2010) 
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880  e-

mail: cpcm@camara.gov.br   
www.camara.gov.br/mercosul 

__________________ 
1Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão 
do SF de 05.06.08. 
2Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.  
3Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do 
SF de 19.12.2007. 
4 

Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao 
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008. 
5 

Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo em 
vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008. 
6 

O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do 
Senado Federal dessa mesma data. 
7  Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 
12.11.2008. 
8  Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 
17.12.2008. 
9 

Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende. 
10 

Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P, de 
14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de 11.2.09, e 
o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.   
11 Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177,  de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 
12.03.2009. 
12 Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma 
data. 
13 O  Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 10.09.09, e 
filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileira ( PSDB),  em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na 
sessão do SF de 08.10.2009. 
14 Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao 
Deputado Cláudio Diaz, em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09. 
15 

Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010 
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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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