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(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto 
e encerra-se às 17 horas e 42 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de 
Contas da União o Aviso nº 31, de 2010-CN (nº 1737/
Seses - TCU - Plenário, na origem), encaminhando ao 
Congresso Nacional cópia do Acórdão nº 2572/2010–
TCU–Plenário, referente a Relatório de Levantamento 
de Auditoria nas obras e serviços do sistema de co-
leta, tratamento e disposição final de esgoto sanitário 
do Município de Porto Velho/RO.

Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de 
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para 
tramitação da matéria:

Leitura: 13-10-2010

até 18/10 prazo para publicação e distribuição 

dos avulsos da matéria;

até 02/11 prazo para apresentação de relatório;

até 9/11 prazo para apresentação de emendas 

ao relatório; e

até 16/11 prazo para apresentação, publicação, 

distribuição e votação do relatório e encaminhamento 

do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em Avulsos e no Diário 

do Senado Federal de 14 de outubro do corrente.

O Aviso retorna à Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Aviso:

Ata da 164ª Sessão, Não Deliberativa 
em 13 de outubro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e dos Srs. Papaléo Paes, Alvaro Dias, Eduardo 
Suplicy e Antonio Carlos Junior.
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46990 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL16



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 46991 17ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



46992 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL18



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 46993 19ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



46994 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL20



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 46995 21ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



46996 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL22



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 46997 23ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



46998 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL24



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 46999 25ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47000 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL26



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47001 27ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47002 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL28



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47003 29ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47004 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL30



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47005 31ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47006 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL32



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47007 33ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47008 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL34



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47009 35ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47010 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL36



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47011 37ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47012 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL38



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47013 39ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47014 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL40



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47015 41ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47016 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL42



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47017 43ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47018 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL44



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47019 45ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47020 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL46



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47021 47ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47022 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL48



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47023 49ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47024 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL50



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47025 51ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47026 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL52



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47027 53ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47028 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL54



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47029 55ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47030 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL56



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47031 57ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47032 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL58



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47033 59ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47034 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL60



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47035 61ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47036 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL62



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47037 63ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47038 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL64



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47039 65ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47040 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL66



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47041 67ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47042 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL68



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47043 69ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47044 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL70



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47045 71ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47046 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL72



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47047 73ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47048 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL74



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47049 75ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47050 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL76



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47051 77ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47052 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL78



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47053 79ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47054 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL80



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47055 81ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47056 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL82



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47057 83ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47058 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL84



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47059 85ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47060 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL86



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47061 87ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47062 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL88



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47063 89ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47064 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL90



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47065 91ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47066 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL92



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47067 93ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47068 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL94



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47069 95ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47070 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL96



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47071 97ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47072 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL98



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47073 99ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47074 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL100



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47075 101ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47076 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL102



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47077 103ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47078 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL104



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47079 105ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47080 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL106



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47081 107ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47082 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL108



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47083 109ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47084 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL110



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47085 111ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47086 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– A Presidência comunica que o Senhor Presidente da 
República adotou, em 8 de outubro de 2010 e publicou, 
em 11 de outubro do mesmo ano, a Medida Provisó-
ria nº 508, de 2010, que “Abre crédito extraordinário, 
em favor do Ministério da Educação, no valor de R$ 
968.185.382,00 (novecentos e sessenta e oito milhões, 
cento e oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e dois 
reais), para os fins que especifica”.

A matéria foi encaminhada, nos termos do § 6º 
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, 
onde poderá receber emendas.

Ficou estabelecido o seguinte calendário de tra-
mitação:
MPV 508
Publicação no DO 11-10-2010

Emendas até 17-10-2010

Prazo na 
Comissão 

11-10-2010 a 24-10-2010 
(14º dia)

Remessa do 
Processo à CD

24-10-2010

Prazo na CD 25-10-2010 a 7-11-2010 (15º 
ao 28º dia)

Recebimento 
previsto no SF

7-11-2010 

Prazo no SF 8-11-2010 a 21-11-2010 (42º dia)

Se modificado, 
devolução à CD

21-11-2010 

Prazo para 
apreciação das 
modificações do 
SF, pela CD

22-11-2010 a 24-11-2010 
(43º ao 45º dia)

Regime de 
urgência, 
obstruindo a pauta 
a partir de

25-11-2010 (46º dia)

Prazo final no 
Congresso

9-12-2010 (60 dias) 

A matéria foi publicada em avulsos.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputa-

dos.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 

AP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 291, 

de 2010 (nº 579/2010, na origem), do Presidente da 

República, encaminhando a Programação Monetária 

para o quarto trimestre de 2010.

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-

micos, em conformidade com o § 2º do art. 6º da Lei 

nº 9.069, de 1995, que preceitua: “O Congresso Na-

cional poderá, com base em parecer da Comissão 

de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar 

programação monetária a que se refere o caput deste 

artigo, mediante decreto legislativo, no prazo de dez 

dias a contar do seu recebimento.”

É a seguinte a Mensagem:
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Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47087 113ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47088 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL114



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47089 115ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47090 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL116



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47091 117ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47092 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL118



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47093 119ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47094 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL120



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47095 121ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47096 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL122



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47097 123ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47098 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL124



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47099 125ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47100 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL126



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47101 127ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47102 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL128



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47103 129ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47104 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL130



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47105 131ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47106 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010
OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL132



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47107 133ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47108 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – 
AP) – Pela ordem, Senador Antonio Carlos Maga-
lhães Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu gostaria de me ins-
crever pela Liderança do Democratas.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª está inscrito.

Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR.) 

– Pela ordem, Sr. Presidente. Eu gostaria de me ins-
crever para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Papaléo Paes. PSDB – AP) 
– V. Exª é o primeiro para uma comunicação inadiá-
vel. 

Fará uso da palavra agora, pela Liderança do 
Democratas, o Senador Antonio Carlos Magalhães 
Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, o primeiro debate do segundo 
turno mostrou que a candidata petista tentará repetir 
ad nauseam a versão mentirosa, para dizer o mínimo, 
que nega os benefícios que as privatizações trouxeram 
para o País e para a sociedade brasileira.

O PT, por motivos ideológicos, pode até ser con-
tra privatizações, embora delas venha se beneficiando 
como governo e como sócio oculto em um sem-número 
de concessionárias – na área de energia elétrica, es-
tamos vendo aí as últimas licitações. Contudo, o PT 
não pode brigar com a realidade dos fatos ao afirmar 
que elas foram ruins para o Brasil.

Temos aqui a nota do Sr. David Zylberstein. Ele 
deu uma nota à imprensa criticando e refutando as 
declarações de Dilma Rousseff, no debate da Bandei-
rantes, em relação às privatizações e ao modelo do 
pré-sal, que já comentamos fartamente aqui, quanto à 
questão do modelo de partilha e do modelo de conces-
são. O Governo quer mudar para o modelo de partilha. 
Porém, como afirma aqui o Sr. David Zylberstein, no 
governo Fernando Henrique, somente quatro leilões, 
sob o regime de concessão, foram feitos; no Gover-
no Lula, foram feitos seis. E ainda assim o Governo 
quer mudar o regime de concessão para privatização. 
A acusação que a Srª Dilma Rousseff fez no debate, 
portanto, foi rebatida pelo Sr. David Zylberstein.

Também o Celso Ming faz hoje um comentário 
mostrando exatamente os benefícios que as privatiza-
ções trouxeram, além da estatização que o Governo 
quer dar, inclusive usando não só a Telebrás, como 
o BNDES, e, na verdade, escondendo muitas vanta-
gens das privatizações. Imaginem a Vale do Rio Doce 
se fosse estatal hoje, como ela conseguiria atingir o 

patamar que atingiu, bem como a telefonia no Brasil, 
que vou ainda comentar!

Srªs e Srs. Senadores, nós, políticos, sabemos: 
o sonho de qualquer partido que assume o poder é 
influenciar, dar rumos melhores, segundo sua ótica, ao 
futuro de um país. O PT é o primeiro partido que, ao 
assumir o Governo em um regime democrático, ao invés 
de desenhar um futuro para o País, resolveu reescrever 
o passado, ao mesmo tempo que dele usufrui.

Foram exatamente iniciativas como as privati-
zações, o Plano Real, a criação da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal, o Proer e também o câmbio flutuante 
que recolocaram e mantiveram até agora o Brasil no 
rumo do desenvolvimento também na administração 
do Governo Lula. E reparem: todas essas iniciativas 
tiveram, à época, a oposição intransigente e antide-
mocrática do PT.

Vejamos o caso do Plano Real. Já disse uma vez 
e repito: a melhor maneira de avaliar a importância do 
Plano Real é imaginar como teriam sido esses últimos 
anos se o País ainda convivesse cotidianamente com 
as contingências da superinflação.

O Plano Real, senhores, este ano completa 16 
anos. Dezesseis anos! Milhões de brasileiros que vota-
ram nessas eleições e vão votar no segundo turno eram 
apenas crianças, muitos sequer tinham nascido.

Vocês, jovens, perguntem a seus pais o que era 
conviver com uma inflação corroendo seus salários e 
aumentando os preços dos produtos quase que dia-
riamente.

Muitos brasileiros que me assistem pela TV Se-
nado e me ouvem pela Rádio Senado vão se lembrar: 
o Brasil, naquele tempo, assim como as famílias, era 
incapaz de planejar, de estruturar-se, de voltar os olhos 
para o futuro. Era o pior dos cenários. O Brasil de antes 
do Real era refém de percentuais, de contas remune-
radas. Os trabalhadores gastavam suas energias em 
inesgotáveis pleitos por reposições e reajustes. Nin-
guém saía do lugar. Nem as empresas, nem os traba-
lhadores. Ninguém ganhava, todos perdiam. Não havia 
progresso econômico que se sustentasse.

Desde o Governo Fernando Henrique a realida-
de se modificou. 

Por mais que o Presidente Lula, e agora sua 
candidata, repitam o bordão “nunca antes na história 
deste País”, por mais que o PT se esforce em rees-
crever a nossa história, todos os ganhos que o Brasil 
acumulou nesses anos todos, repito, devem-se ao 
Governo Fernando Henrique e também ao Governo 
Itamar Franco, porque o Plano Real iniciou-se no Go-
verno Itamar Franco.

O fim da inflação, a integração do Brasil à econo-
mia global, o aumento da produtividade, o crescimento 
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econômico sustentável, a diminuição expressiva da 
pobreza – todos esses ganhos estão relacionados ao 
Governo Fernando Henrique Cardoso e ao sucesso 
do Plano Real, que é o fato econômico brasileiro mais 
importante em muitas décadas.

Deveria servir de lição a lembrança de como pro-
gramas tão importantes, hoje vitoriosos, contaram com 
a oposição feroz do PT e de como esses programas so-
breviveram ao teste do tempo e ao Governo justamente 
do PT, o partido que mais os combateu à época.

Iniciativas de modernização da assistência social 
no Brasil também não começaram ontem, neste Gover-
no, como coloca o PT. Começaram, sim, com a experi-
ência exitosa do programa Comunidade Solidária, de 
iniciativa de Ruth Cardoso, que rompeu com a idéia da 
assistência social como favor do padrinho político.

Não há salvadores da Pátria. Não há magia. É 
preciso acabar com a mistificação. É preciso sempre 
contar a história com todas as suas minúcias e nuan-
ces, pois, ao contrário do que prega o PT, este País 
não começou agora. A estabilidade econômica, a re-
sistência da economia brasileira a choques externos, 
a capacidade de se conduzirem políticas sociais, tudo 
isso tem uma base construída a duras penas. A duras 
penas. E, repito, sob oposição ferrenha e cruel do PT, 
até mesmo em momentos críticos.

No passado, o Governo de hoje foi oposição não 
ao partido político que estava no poder, ou aos partidos 
políticos que estavam no poder, foi oposição ao Brasil. 
O PT, na oposição ao Governo Fernando Henrique, 
trabalhou contra o Brasil.

Difícil imaginar o que seria do País se as teses 
petistas tivessem prevalecido: 

- nada de avanços na nova Constituição. Se de-
pendesse do PT, quase nada teria sido feito;

- nada de Plano Real. Como estariam agora os 
salários dos verdadeiros trabalhadores? E os empre-
gos?;

- nada de Lei de Responsabilidade Fiscal. Os Mu-
nicípios provavelmente teriam falido como instituição, 
pois teriam gastado o que não tinham; 

- nada de Proer. Um programa que fortaleceu 
o sistema financeiro nacional a custos infinitamente 
menores do que em outros países – por exemplo, os 
Estados Unidos, quando quebrou o sistema de pou-
pança e empréstimo no início dos anos 80 – e que, 
se não tivesse sido criado, talvez os bancos tivessem 
quebrado, em um efeito dominó, e levado consigo as 
economias dos brasileiros e toda a estrutura do siste-
ma financeiro nacional;

- nada de câmbio flutuante, por exemplo, que o 
Governo agora tenta transformar em câmbio sujo, in-
terferindo na cotação do câmbio;

- nada de Bolsa Família. O Bolsa Família somen-
te se tornou possível graças às garantias de recursos 
constitucionais – inclusive com a criação do Fundo de 
Combate à Pobreza proposta pelo Senador Antonio 
Carlos Magalhães, no ano de 2000 – e aos programas 
de transferência de renda que o antecederam e que 
foram apenas rebatizados e ampliados pelo PT;

- nada de serviços de telefonia mais acessíveis 
e nada de empresas sólidas, geradoras de emprego 
e renda. 

Imaginem, se a telefonia não tivesse sido priva-
tizada, como nós estaríamos hoje! Será que teríamos 
190 milhões de celulares? Com certeza, não. Na mão 
de empresas estatais, jamais. Seria absolutamente 
impensável isso acontecer. Antes geridas pelo Estado, 
essas empresas eram deficitárias e mal administradas. 
Inclusive eu me lembro de um estudo feito pela con-
sultoria americana Stern Stewart, que criou um mode-
lo de avaliação de gestão pelos ganhos econômicos 
acumulados, e a Telebrás, embora fosse a maior das 
empresas, comparada com a Telefónica do México e 
a Telefónica da Argentina, era a pior em desempenho. 
Era a única que corroía seus ganhos econômicos. 
Ou seja, enquanto as outras duas eram lucrativas e 
agregavam valor, a Telebrás destruía valor. Esse era 
o retrato da Telebrás estatizada e da telefonia brasi-
leira estatizada. 

Alguém se lembra, por exemplo, das filas para 
comprar telefones a preços altíssimos? Todos não se 
lembram de que nós declarávamos no Imposto de 
Renda a compra e a aquisição milionária de telefo-
nes fixos?

Senhores, como disse, o Brasil, com o Plano Real, 
fez um pacto irreversível com a realidade. Agora, é pre-
ciso revitalizar o campo das ideias. É preciso inovar.

No cenário internacional, a economia brasileira 
não passa nem perto do desempenho de países como 
China e Índia. Mesmo na América do Sul, temos cres-
cido menos do que nossos vizinhos. E por que isso? 
Porque nós carecemos de infraestrutura, porque gas-
tamos muito em custeio, e não investimos. Embora 
este ano o investimento tenha crescido, o acúmulo no 
período é insuficiente porque o gasto público ainda é 
elevado. O Governo insiste na irresponsável expansão 
dos gastos de custeio. Gasta-se tanto que mesmo o 
superávit das estatais está sendo usado para financiar 
gastos correntes, reduzindo a capacidade de investi-
mento dessas empresas.

Temos aqui um relatório isento, do Banco Itaú: O 
superávit primário “recorrente” de agosto. Quer dizer, 
a maquiagem que se faz no superávit primário com: 
depósitos judiciais, R$9,4 bilhões; dívidas tributárias 
em programas de anistia fiscal, R$4,7 bilhões; adian-
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tamento pelo BNDES de pagamentos de dividendos 
de empresas estatais federais, R$4,9 bilhões; e lucros 
sacados do Fundo Nacional de Desenvolvimento, R$4,2 
bilhões. Tudo isso está formando um superávit primário 
que só vai acontecer agora. Então, dizer que o Gover-
no está com as contas equilibradas não é verdade. Os 
gastos têm subido, e o superávit tem sido feito com 
base em receitas ocasionais, que, evidentemente, não 
se sustentam continuamente.

Portanto, é um superávit que deixa dúvidas da 
sua sustentabilidade e, obviamente, essa sustentabi-
lidade não se mantém.

O investimento continua patinando, embora tenha 
subido este ano por motivos óbvios: eleição. 

O PAC é um slogan vazio, um book de projetos, 
um livro de projetos, que envolve inclusive, em grande 
parte, projetos da iniciativa privada ou de empresas 
estatais que têm orçamentos independentes, que não 
são ligados ao Orçamento da União, como a Petrobras, 
a Eletrobrás etc. Os recursos que vêm do Orçamento 
federal para o PAC são ínfimos. Portanto, o PAC foi uma 
criação eleitoreira para promover a candidata Dilma 
Rousseff, nada mais do que isso. Eles enchem a boca 
para falar do PAC, mas tem que ser bem explicado o 
que é esse programa para que se convença de que 
nada traz de substancial.

O programa Minha Casa, Minha Vida, por exem-
plo, que previa um milhão de moradias, entregou me-
nos de 150 mil residências. Foi pífio seu desempe-
nho. Enquanto isso, na televisão, a candidata Dilma 
Rousseff continua falando de números astronômicos 
e obviamente mentirosos. Temos que ter cuidado com 
o que está sendo divulgado nos programas eleitorais 
da candidata Dilma Rousseff. Ora, o Brasil não aceita 
mais viver de números mentirosos, nem de discurso 
alheio à realidade dos fatos. 

Como se vê, há muito o que fazer para colocar o 
País no caminho do desenvolvimento e do crescimento 
a taxas mais elevadas, como nós teríamos condições 
de crescer se estivéssemos olhando o futuro de outra 
forma que não esta como este Governo está olhan-
do. Nós precisamos mudar essa realidade. E parece 
que o programa da candidata Dilma não é aquele que 
melhor nos leva a essa situação de nos ombrearmos 
com os principais países emergentes e crescer a ta-
xas mais elevadas, porque o investimento público é 
baixo; a carga tributária é alta; nossa infraestrutura é 
absolutamente carente, porque é desaparelhada para 
propiciar o nosso crescimento; e os juros dependem da 
austeridade fiscal para que caiam. Portanto, o Governo 
não olha esses pontos, que são definitivos para que o 
País cresça às taxas que poderia crescer, ombreado 
aos países emergentes.

Pois, como se vê, há muito que fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos 
Júnior, o Sr. Papaléo Paes deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) 
– Depois das palavras do Senador Antonio Carlos Ma-
galhães Júnior, que falou como Líder do Democratas, o 
primeiro orador inscrito é o Senador Papaléo Paes.

V. Exª tem a palavra, pelo tempo regimental de 
vinte minutos.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, perdi a oportunidade 
de fazer um aparte ao Senador Antonio Carlos Maga-
lhães Júnior – eu estava tentando fazê-lo –, mas vou 
comentar aqui.

V. Exª fez um discurso extremamente feliz, um 
discurso que a sociedade brasileira realmente tem que 
observar com muita atenção. E deixo registrado que, 
lamentavelmente, durante uma campanha eleitoral, se 
distorcem muito as verdades, na tentativa de se obter 
voto. Então, essa falta de respeito com a sociedade, 
V. Exª a expressa muito bem.

E aqui quero fazer uma referência: à questão de 
o PT, hoje, com a economia estabilizada no País, não 
querer reconhecer que todo esse processo começou 
no Governo Itamar Franco e se consolidou no Governo 
Fernando Henrique Cardoso. O PT pegou uma eco-
nomia estabilizada e não poderia nunca negar isso à 
Nação. 

E outra questão, que V. Exª também citou, rela-
cionada ao PAC. Posso falar muito bem do PAC, uma 
sigla que foi criada por marqueteiros, logicamente, para 
ser jogada numa campanha eleitoral. Falam em PAC, 
e de repente isso dá... 

O que é o PAC? Ninguém sabe dizer o que é o 
PAC. Ninguém sabe. Se se perguntar para qualquer 
pessoa pela rua, ninguém sabe dizer o que é. É um 
programa, que chamaram de Programa de Aceleração 
do Crescimento, que nada mais é do que os investi-
mentos normais que o Governo faz – que qualquer 
Governo faz – e que foram apelidados de PAC. Mas, 
no meu Estado, esse programa não existe.

Por que digo que não existe? Porque as verbas 
liberadas para ele são até menores do que eram para 
as mesmas obras, anteriormente. Ou seja, a continui-
dade das obras anteriores eles apelidaram de PAC. E 
as verbas que deveriam ser liberadas, Senador, eles 
realmente não liberam. E o PAC não existe no Estado 
do Amapá.
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Bolsa Família, por exemplo. O Governo atual, 
do Presidente Lula, juntou todas as bolsas criadas no 
Governo Fernando Henrique e chamou de Bolsa Fa-
mília. Ou seja, unificou as bolsas que foram criadas 
no Governo Fernando Henrique e hoje insinua que o 
nosso candidato a Presidente da República, o nosso 
Governador Serra, futuro Presidente Serra, iria abalar o 
Bolsa Família. De forma nenhuma! Esse é um programa 
social criado no Governo PSDB/Democratas. 

Quanto à questão das privatizações, na campa-
nha passada, nós não soubemos – o PSDB, a nossa 
coligação – responder à altura e, de repente, ficamos 
com um prejuízo danado eleitoral. Mas agora o Pre-
sidente Serra consegue responder à altura sobre a 
questão das privatizações. E observei, com muita aten-
ção, o debate que aconteceu. Um homem equilibrado, 
autônomo no seu pensamento, que sabe o que diz e 
que sabe o que quer para o nosso País, que tem uma 
experiência inegável... Acredito que poucos homens 
públicos neste País têm a experiência que ele tem. Ele 
realmente chamou a atenção para essa questão das 
privatizações. Excelência, não houve nada melhor para 
este País do que as privatizações feitas no Governo 
Fernando Henrique Cardoso. 

V. Exª imagina hoje uma Vale do Rio Doce nas 
mãos do PT? Seria um desastre, seria uma privati-
zação para o PT e não uma privatização para o povo 
brasileiro ter uma empresa como a Vale do Rio Doce, 
que é altamente superavitária e que realmente orgu-
lha o nosso País. O que seria das teles hoje, se não 
tivessem sido privatizadas? Seria outra privatização 
para o Partido dos Trabalhadores, porque o Partido 
dos Trabalhadores faz uma privatização interna, ou 
seja, pega as agências reguladoras, que deveriam ser 
totalmente isentas de qualquer questão partidária, e 
as politiza, quer dizer, descaracteriza a ação delas. O 
que acontece com isso? Elas perdem a sua finalidade. 
Dá-se tudo para o PT. 

Pegam a Petrobras, outra grande empresa brasi-
leira, e a transformam num cabide de empregos para 
o Partido dos Trabalhadores e seus aliados. Isso, sem 
falar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e na 
vergonha, que existe hoje, expressa na face, no rosto 
dos nossos funcionários dos Correios, que realmente 
não têm mais aquele orgulho que tinham. 

Mas tenho certeza absoluta de que essa pri-
vatização que o PT fez para si próprio nos Correios 
acabará com o Governo do nosso Presidente Serra. 
Ele fortalecerá essa instituição, que é um símbolo de 
instituição estatizada. 

Então, Senador Antonio Carlos, quero parabeni-
zar V. Exª e dizer que aqui temos a obrigação de falar 
a verdade, para que não tenhamos o nosso povo mais 

uma vez enganado. Quero parabenizar V. Exª. V. Exª 
está de parabéns.

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

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois 
não.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Eu 
gostaria de fazer um rápido aparte. Quero pedir des-
culpas, inclusive, por não lhe ter cedido o aparte. Na 
hora me distraí e não lhe cedi o aparte, o que seria 
natural. Peço-lhe desculpas. Mas o pronunciamento 
de V. Exª é exatamente na mesma linha do meu pro-
nunciamento.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Exato.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Quer 

dizer, as mentiras do PT, as invenções do PT, a ma-
quiagem dos dados do PT no programa eleitoral, ten-
tando enganar a população brasileira. Mas é preciso 
que venhamos aqui colocar isso, para evitar que isso 
aconteça. Ou seja, nós temos de falar a verdade aqui e 
não podemos esconder que, sem o legado do Governo 
Fernando Henrique e do Governo Itamar, nada disso 
poderia ter sido feito. Então, é preciso respeitar o passa-
do, para que possamos entender o presente, porque o 
presente, na verdade, é uma sequência, quer dizer, os 
ganhos obtidos hoje são sequenciais, são produto do 
conjunto do desempenho da economia, e a economia 
não se solidifica em dois, três ou quatro anos. Então, a 
base foi feita pelo Governo Fernando Henrique, e isso 
nós temos que enfatizar sempre. O Brasil não começou 
hoje, e esta história de “nunca antes na história deste 
País” não existe. O Brasil deve muito ao Governo Fer-
nando Henrique Cardoso, por ter domado a inflação, 
colocado a economia nos eixos e realmente feito um 
trabalho de base, que hoje permite que o Governo Lula 
colha os frutos – ainda assim com imperfeições e sem 
olhar para o futuro; como abordei, sem olhar a infraes-
trutura, a carga tributária, o investimento público e com 
gastos excessivos de custeio, problemas, digamos, que 
o PT não enfrentou, não quis enfrentar. E isso nos vai 
custar um crescimento mais lento e menor no futuro. 
Muito obrigado, Senador Papaléo.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obrigado 
a V. Exª, que me deu a oportunidade de comentar es-
ses assuntos tão importantes. V. Exª fez uma exposição 
perfeita, completa, daquilo que queríamos realmente 
esclarecer ao povo. 

E, para completar, Senador Antonio Carlos, ainda 
há pouco, eu via o programa eleitoral, e a candidata 
do PT insiste em dizer que entregou um milhão de ca-
sas para as pessoas, para os brasileiros. Um milhão. 
Ela falta com a verdade, porque foram entregues até 
agora 150 mil casas e de maneira até injusta, porque 
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não atendeu à maioria, ou seja, aos de baixa renda. 
Não atendeu à grande maioria.

Então, quero fazer mais um protesto contra mais 
uma mentira que se vê em programa de televisão, por-
que, se nós fizermos aqui uma comparação... Todo 
mundo fala em Bolsa Família, mas não sei se as pes-
soas que nos estão assistindo sabem quanto é o má-
ximo que um cidadão, um pai de família ou uma mãe 
de família pode receber de Bolsa Família. Quem não 
sabe imagina o quê? Que deve ser um salário mínimo. 
Deve-se pensar assim, porque há um salário mínimo no 
País. Deve ser. Mas não é, não. É uma quantia – e não 
vou falar, como estou com vontade de fazer, para que 
as pessoas não se sintam ofendidas... São R$150,00, 
é o máximo. Vai de R$70,00 a R$150,00. É o máximo 
que uma família recebe de Bolsa Família! 

Se quem ganha o salário mínimo consegue so-
breviver na maior penúria possível, imagine falar, de 
boca cheia, em Bolsa Família, dando-se R$150,00, no 
máximo, para cada família. Então, nós temos que tratar 
este País com respeito, principalmente a maioria do 
nosso povo que sofre de problemas socioeconômicos 
graves, e não podemos fazer nenhum tipo de demago-
gia, aproveitando a pobreza do nosso povo.

Quero fazer mais este registro: a questão das 
casas.

Quem não está precisando das casas, que ouve 
a propaganda, só diz: “Graças a Deus, tem um milhão 
de casas!”. Está ouvindo a propaganda. Mas, aqueles 
que necessitam sabem, vão atrás e veem que é uma 
balela, é um programa eleitoreiro, dizendo que já en-
tregaram um milhão de casas e que vão entregar no 
final do ano um milhão de casas. É impossível!

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

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Permito, 
Senador Suplicy, com muita honra.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Papaléo Paes, apenas gostaria que o 
seu pronunciamento tivesse a informação mais pre-
cisa sobre o valor do Programa Bolsa Família, se me 
permite.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Fique à 
vontade. Estou falando do Governo Federal.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim. 
O Programa Bolsa Família, que hoje atende a doze 
milhões e setecentas mil famílias, objeto de projeto 
de lei aprovado aqui por todos os partidos – e é ver-
dade que ele resultou da unificação e racionalização 
de programas existentes antes, como o Bolsa Escola, 
o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o próprio Cartão 
Alimentação, que se iniciou em fevereiro/março de 2003 
–, na verdade, hoje, tem os seguintes valores: todas as 

famílias cuja renda familiar per capita não atingir sequer 
R$140,00 por mês têm direito de receber o benefício 
Bolsa Família que começa com o valor de R$68,00, se 
a renda familiar per capita não atingir sequer R$70,00 
por pessoa. Portanto, para dar um exemplo: uma fa-
mília de pai, mãe e três crianças precisaria ter uma 
renda inferior ou no máximo até R$700,00 – cinco 
vezes R$140,00; se não atingir sequer cinco vezes 
R$70,00, R$350,00 –, passa a receber R$68,00 mais 
R$22,00, R$44,00 ou R$66,00, se nessa família hou-
ver uma, duas, três ou mais crianças, até completar 16 
anos – 15 anos e 11 meses; mais R$33,00 e R$33,00 
se nessa família houver até dois jovens adolescentes 
na faixa de 16 anos, até completar 18 anos. Portanto, 
o valor mínimo é R$22,00 e o máximo são R$68,00 
mais R$66,00, mais R$66,00 – R$200,00. Em média, 
o valor pago hoje pelo Ministério do Desenvolvimen-
to Social, administrado em cooperação com todos os 
Municípios brasileiros, os cerca de 5.545, algo assim, 
em média o valor é de R$95,00 por família. Se a maior 
parte das famílias tem cerca de três pessoas, então o 
valor médio é, por pessoa, R$31,66. Há condicionali-
dades. A mãe, se grávida estiver, deve fazer o exame 
pré-natal durante toda a gestação, até o nascimento 
da criança, e logo após. As crianças até seis anos 
devem ser levadas pelos pais para a rede pública de 
saúde para tomarem as vacinas, de acordo com o 
calendário do Ministério da Saúde. As de sete a de-
zesseis anos devem frequentar pelo menos 85% das 
aulas. Os adolescentes de 16 anos, até completarem 
18 anos, devem frequentar pelo menos 75% das au-
las. Sim, conforme V. Exª observa, o valor é modesto, 
mas para um contingente significativo da população, 
que hoje supera um quarto da população brasileira, 
doze milhões e meio vezes quatro, em média, daria 50 
milhões, que já são mais do que um quarto dos 192 
milhões de brasileiros que somos hoje. Portanto, é um 
rendimento relativamente modesto, mas, conforme V. 
Exª sabe, em seu próprio Estado, significa, para mui-
tas pessoas, poder se alimentar, poder ter o mínimo 
necessário, inclusive, para que muitas crianças, que 
de outra forma estariam sendo instadas por seus pais 
a realizarem trabalho enquanto crianças, agora pos-
sam frequentar a escola. Isso graças a esse modesto 
rendimento. É fato, sim, que isso se iniciou durante os 
anos 90 e já vem de uma discussão de muitos anos. 
Inclusive o Senado Federal, em 1991, aprovou, por 
consenso de todos, o primeiro programa de garantia 
de renda mínima, através de um imposto de renda ne-
gativo. A partir daqueles debates, surgiram as ideias 
de se relacionar a garantia de renda mínima para as 
famílias, desde que tivessem as suas crianças na es-
cola. E, em 1995, se iniciaram os primeiros programas 
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no Distrito Federal e em Campinas, por iniciativa do 
PT e do PSDB, e se espalharam pelo Brasil inteiro. 
E, conforme V. Exª já sabe, se me permite, só para 
completar a informação, também todos os partidos 
no Congresso Nacional aprovaram, por consenso, no 
Senado, em 2002, e na Câmara, em 2003, a Lei nº 
10.835, que foi sancionada pelo Presidente Lula em 
8 de janeiro de 2004, pelo qual o Programa Bolsa Fa-
mília, um dia, se tornará universal, incondicional para 
todo e qualquer brasileiro e brasileira e também para 
os estrangeiros aqui residentes há cinco anos ou mais. 
Uma renda que será destinada a cada pessoa incon-
dicionalmente, não importando a origem, raça, sexo, 
idade, condição civil ou socioeconômica. O Senador 
Papaléo Paes, o Senador Alvaro Dias, o Senador An-
tonio Carlos Júnior e todos aqui teremos esse direito, 
assim como o João, o José, a Maria, o Pelé, a Xuxa 
e todos os empresários brasileiros, bem como o José 
Serra e a Dilma Rousseff. Mas sabe quando esse dia 
vai acontecer, Senador Papaléo Paes? Quando V. Exª 
disser aos dois candidatos à Presidência da Repúbli-
ca: “Trata-se de uma boa ideia; vamos logo iniciá-la o 
quanto antes”. Assim, quem sabe, Dilma e José Serra 
venham a dizer no próximo debate: “Sim, vamos logo 
iniciar e sobre esse ponto vamos estar de acordo”.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Agradeço 
a V. Exª, Senador Suplicy. Quero ressaltar a grandeza 
de V. Exª por ter criado o Programa de Renda Mínima. 
V. Exª realmente já tem essa tradição, essa marca, esse 
carimbo. Agora, quanto à questão do Bolsa Família, 
reitero – V. Exª explicou muito bem como são os va-
lores – que são valores extremamente insignificantes 
para que um pai de família, uma mãe de família possa 
sustentar com dignidade, pelo menos com alimenta-
ção digna, vestuário digno e outras necessidades da 
família. E o que me deixa indignado com isso... O Bol-
sa Família é necessário? É extremamente necessário. 
Mas não deveria ser pago com valores humilhantes. 
Para mim, são valores humilhantes, porque, quando 
chega no período eleitoral, muitos políticos que estão 
no poder começam a ameaçar esses pobres, essas 
pessoas que têm problemas socioeconômicos gravís-
simos: “Olha, se não votar no meu candidato, o outro 
candidato vai acabar com o Bolsa Família.” Isso, para 
mim, é de uma covardia incalculável! Eu não aceito 
esse comportamento por parte de cidadãos de bem, 
que têm conhecimento, que têm cultura e que almejam 
o cargo de Presidente deste País – esse é o caso da Srª 
Dilma Rousseff: ela jamais poderia ir para a televisão e 
sequer insinuar que o Presidente Serra acabaria com 
o Bolsa Família para levar as pessoas que recebem 
esse benefício a votarem no Governo. 

Eu não aceito nenhum tipo de manobra com o 
povo pobre do nosso País, manobra para arrumar vo-
tos para o Governo. É isso que eu contesto, Senador 
Eduardo Suplicy, e não aceito. No meu Estado havia 
muito dessas coisas. Quem estava no Governo co-
meçava a ameaçar as pessoas menos esclarecidas: 
“Olha, se não votar no nosso candidato, o outro can-
didato vai tirar essa vantagem aqui e aquela outra” – e 
assim por diante.

Não podemos aceitar isso. Este País não pode 
mais passar por isso. Este País tem de ter a grande-
za, dada pelo seu povo, por seus representantes, no 
sentido de se discutir política em alto nível, de se dis-
cutir programa de Governo em alto nível. Para mim, 
dizer que programas importantes do atual Governo 
irão acabar é baixar o nível, e há muitos programas 
importantes. 

O atual Governo vai deixar para o Presidente 
José Serra muitas ações importantes, muitas ações às 
quais é preciso dar continuidade, e ele, com certeza 
absoluta, fará isso, porque eu conheço o espírito dele: 
é o espírito de estadista, e o estadista não pensa só 
no dia de hoje, não. Ele pensa no futuro. E, no caso do 
País, estamos precisando, realmente, de um Presidente 
que tenha esse espírito de estadista e que não esteja 
lutando única e exclusivamente para satisfazer o seu 
partido ou a sua ideologia pessoal. Precisamos de al-
guém que lute por todos os brasileiros, cuja ideologia 
seja a ideologia que todos os brasileiros querem: uma 
boa educação, uma boa saúde, uma boa moradia, res-
peito, não discriminação de religião ou de raça. Então, 
é este o registro que quero deixar. 

Srª Presidente Serys Slhessarenko, quanto tem-
po eu ainda tenho? Acredito que ainda disponho de 
uns quinze minutos. 

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – O prazo de V. Exª está para se esgotar, 
mas V. Exª pode usar da palavra por mais dez minu-
tos, Senador.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Obri-
gado. Eu vou fazer aqui uma homenagem ao nosso 
professor.

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

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pois não, 
Senador Eduardo Suplicy. Ouço o aparte de V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Com 
respeito ao programa Minha Casa, Minha Vida, no 
último diálogo entre a candidata Dilma Rousseff e o 
candidato José Serra, quando foi contestada a ques-
tão dos números, a Srª Dilma Rousseff explicou que, 
até agora, foram entregues cerca de 150 mil e se está 
avançando aceleradamente nesse sentido, e que a 
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meta do programa para este ano, para completar este 
Governo, é de um milhão. Para o próximo Governo, 
dela, ela anunciou mais dois milhões, o que significa-
rá um milhão mais dois milhões, e esses programas 
já estão todos encaminhados. Ou seja, um milhão de 
casas é o que foi contratado por este Governo para ser 
completado em breve. Só para esclarecer o ponto: não 
é que já tenha sido entregue um milhão; esse milhão 
de casas foi contratado e essa é a meta prevista pelo 
Governo do Presidente Lula.

O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito 
obrigado pelo esclarecimento, Senador. Só para re-
confirmar: até hoje entregaram 150 mil, pretendem 
entregar um milhão até o final do ano.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no atual 
momento da vida política nacional, em que os brasilei-
ros precisam fazer uma opção eleitoral para encontrar 
os melhores rumos para o futuro do País, nada mais 
oportuno e importante do que refletirmos sobre a mais 
relevante ferramenta de desenvolvimento social e eco-
nômico: a educação.

A comemoração do Dia do Professor, em 15 de 
outubro, coincide com o momento em que o Brasil de-
cide seu futuro político. É uma ocasião propícia a uma 
reflexão profunda sobre o papel da educação, como 
instrumento de realização do potencial humano, em 
todas as suas dimensões.

Comemorar condignamente o Dia do Professor 
e reconhecer a dignidade do magistério é um dever 
de todos nós que temos responsabilidade política, e 
essa tem sido minha conduta no exercício do manda-
to de Senador da República, como representante do 
Estado do Amapá. 

Precisamos rediscutir o papel da escola, dos 
professores, dos educadores e os objetivos, as es-
tratégias, as metas e os instrumentos educacionais 
necessários para tornar o Brasil verdadeiramente um 
país que tenha uma posição digna na história e no 
conjunto das nações.

O Brasil precisa assumir um compromisso ver-
dadeiro com a educação de qualidade para que nosso 
processo de desenvolvimento tenha estabilidade e seja 
sustentável no longo prazo.

A educação de qualidade é o instrumento mais 
adequado de inclusão social, de desenvolvimento so-
cial e econômico e o principal meio para que o Brasil 
deixe de ser apenas uma nação em busca de um futuro 
ainda indefinido no concerto das nações.

Não podemos continuar na posição incômoda de 
75ª nação em termos de desenvolvimento humano, 
apesar de oitava economia do mundo – nós somos o 
número 75 na classificação em termos de desenvol-
vimento humano!

Para melhorar nossa posição em matéria de de-
senvolvimento humano, precisamos eleger a educação 
como verdadeira prioridade e necessitamos de maio-
res investimentos na área educacional, pois os inves-
timentos em educação apresentam elevadas taxas de 
retorno, em termos sociais e econômicos.

A universidade brasileira se encontra na posição 
lamentável de 232ª lugar no ranking internacional, o 
que muito nos preocupa em relação ao nosso futuro 
como nação.

Não podemos aceitar os elevados índices de 
evasão, de repetência e de ausências de crianças no 
ensino fundamental, muitas vezes decorrentes de di-
ficuldades de transporte, de entradas precárias e de 
longas distâncias das escolas para as moradias das 
crianças.

Não podemos aceitar que ainda existam no Bra-
sil muitos milhões de brasileiros analfabetos ou anal-
fabetos funcionais, que são pessoas que, apesar de 
saberem ler e escrever, são incapazes de interpretar 
corretamente um texto simples, pois não têm o domínio 
dos instrumentos intelectuais necessários.

Não podemos aceitar que nossas crianças na 
faixa de quatro a seis anos não possam frequentar o 
ensino pré-escolar, muito menos podemos aceitar que 
milhões de adolescentes, na faixa de sete a dezoito 
anos, continuem fora da escola.

Não podemos aceitar que o acesso ao ensino 
universitário continue a ser um privilégio no Brasil, para 
não falarmos da qualidade duvidosa de muitos cursos 
de algumas universidades, que não preenchem as 
condições mínimas exigíveis para serem consideradas 
verdadeiros estabelecimentos de ensino superior.

Srª Presidenta, Srs. Senadores, o Brasil tem uma 
grande dívida com seus educadores: nos últimos tem-
pos, esse ofício tão nobre não tem recebido a contra-
partida merecida em termos salariais e de reconheci-
mento social. Podemos afirmar que existe até mesmo 
um processo de aviltamento profissional.

Atualmente, o magistério é uma das profissões 
com um dos mais elevados níveis de estresse, pois o 
ambiente escolar, que deveria servir de exemplo, mui-
tas vezes é um ambiente violento, em que agressões 
físicas surgem, contrariando aquilo que deveria ser o 
apanágio da escola: um templo do saber, do conheci-
mento e da aprendizagem.

Infelizmente, as autoridades brasileiras ainda 
não garantiram aos professores o tratamento que eles 
merecem pelo trabalho relevante que realizam. Muitas 
vezes, vemos apenas promessas – e promessas não 
realizadas – de melhoria da educação, da situação dos 
professores e das escolas.
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Os professores necessitam de treinamento per-
manente e de melhores condições salariais, para que 
se possa garantir a melhoria da qualidade do ensino 
e uma condição de vida digna para o professor e sua 
família.

Quero, Srs. Senadores e Srªs Senadoras, neste 
momento, prestar homenagem especial aos professo-
res de todo o Brasil e, particularmente, aos professo-
res do Amapá, pela dedicação, pelo patriotismo, pelo 
trabalho contínuo, pela perseverança e por todas as 
qualidades que nossos mestres apresentam em be-
nefício de nossa juventude e em benefício do Brasil, 
mesmo em condições adversas, enfrentando muitas 
dificuldades materiais.

Gostaria de encerrar este pronunciamento de 
homenagem aos professores do Brasil ressaltando o 
trabalho meritório de todos os educadores e concla-
mando-os para que não desanimem diante da situa-
ção atual do ensino. O futuro do Brasil depende muito 
do esforço, do desprendimento e do patriotismo dos 
professores, que sacrificam suas vidas em benefício 
de nossa juventude. 

Deixo aqui meu apelo para que as autoridades 
brasileiras tomem as providências reais para a solução 
dos problemas educacionais do Brasil, dando priorida-
de à formação continuada, à melhoria das condições 
físicas das escolas e de seus equipamentos, estimu-
lando os professores com uma carreira adequada e 
com níveis salariais compatíveis com a dignidade da 
função que exercem.

Minhas homenagens a todos os professores do 
Brasil, especialmente aos professores do meu Esta-
do do Amapá.

Muito obrigado, Srª Presidente; muito obrigado, 
Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Papaléo Paes, o 
Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, 
2ª Vice-Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Papaléo Paes.

Gostaria de passar a palavra agora, para uma 
comunicação inadiável, ao Senador Augusto Botelho. 
Logo após, pela inscrição, falará o Senador Roberto 
Cavalcanti.

O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR. 
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Srª Presidente, Serys Slhessarenko, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, amanhã, quinta-feira, 
tomará posse no Tribunal de Justiça de Roraima a pri-
meira desembargadora do meu Estado. A juíza Tânia 
Vasconcelos será a primeira mulher a ocupar esse 

cargo. Ela ingressou na carreira de juízes por meio de 
concurso público para a magistratura roraimense no 
dia 26 de novembro de 1991. Antes, ela exercia o car-
go de promotora de Justiça no Estado do Amazonas 
– já fazia quase cinco anos que exercia esse cargo. 
Já atuou nos Juizados Especiais e, nos últimos anos, 
desenvolvia suas atividades frente à Vara de Justiça 
Itinerante, um dos serviços da Justiça roraimense que 
tem o mais amplo alcance social.

A Justiça Itinerante em Roraima já tem a cara da 
Drª Tânia, porque ela gosta desse trabalho. Ela levava 
a Justiça até o Baixo Rio Branco, até os ribeirinhos, 
aonde a gente só chega depois de três ou quatro dias 
de viagem. Ela tinha paciência, largava os filhos e o 
marido e ia para lá. Já foi várias vezes para lá. Inclusi-
ve, quando viajei com uma equipe médica para lá, as 
pessoas já conheciam a Drª Tânia no Baixo Rio Branco, 
um dos locais de mais difícil acesso do meu Estado.

Na Vara de Justiça Itinerante, ela também prati-
cava muito a conciliação, somando-se a todas as mo-
dalidades de atendimento feitas na Justiça Itinerante, 
na qual ela é titular. Chegou a realizar uma média de 
quinhentos acordos ao mês durante seu trabalho nes-
sa Justiça.

Falei sobre o Baixo Rio Branco, que fica do lado 
do Brasil, abaixo do Equador, mas quero dizer que ela 
andava por todos os locais, pelas comunidades indíge-
nas do norte, do leste e do oeste do Estado; por todos 
os lugares, a Drª Tânia andava.

Em setembro, o Tribunal Pleno de Justiça de 
Roraima decidiu, por unanimidade, promover a Juíza 
Tânia Maria Vasconcelos Dias de Souza Cruz ao car-
go de desembargadora. Ela é roraimense e descende 
também de um dos primeiros intendentes da Fregue-
sia de Nossa Senhora do Carmo, que é a cidade que 
deu origem ao Estado de Roraima. Era, antigamente, 
uma Freguesia do Estado do Amazonas; depois, virou 
um Município; finalmente, tornou-se território federal 
na época de Getúlio Vargas; com a Constituição, vi-
rou Estado.

O critério utilizado para o preenchimento da vaga 
foi o de merecimento, quando foram analisados o de-
sempenho, a produtividade – a Juíza produz bastan-
te mesmo –, a presteza no exercício das funções, o 
aperfeiçoamento técnico e a adequação da conduta 
ao Código de Ética da Magistratura Nacional. A Juíza 
Tânia preencheu todos esses requisitos. Outros três 
juízes concorreram à vaga também, mas ela foi a que 
se destacou. Talvez, Senadora Serys, também o fato 
de ser mulher a tenha ajudado, porque precisávamos 
contar com uma desembargadora no meu Estado, com 
alguém do sexo feminino.
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Foi feita uma avaliação dos últimos vinte e quadro 
meses de exercício do trabalho dela. Srª Presidente, 
no plenário do Senado Federal, quero deixar os meus 
parabéns à Drª Tânia. A posse dela representa um bem 
para toda a sociedade roraimense.

Agora, eu queria abordar outro assunto. Nessa 
terça-feira, foi comemorado o Dia das Crianças no Bra-
sil todo. É o dia também de Nossa Senhora Aparecida. 
Quem teve oportunidade viu a bela homenagem que 
o povo do Brasil prestou à Nossa Senhora Aparecida 
na cidade de Aparecida.

Apesar de o Dia das Crianças ser uma data de 
interesses comerciais, essa data merece ser relembra-
da e comemorada. Porém, precisamos também refletir 
sobre o futuro que nosso País tem oferecido para as 
nossas crianças.

Infelizmente, a infância no Brasil está em perigo. 
Em Roraima, por exemplo, a Polícia Federal divulgou o 
Mapeamento de Pontos Vulneráveis à Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Fede-
rais. De acordo com a pesquisa, infelizmente, Roraima 
apresenta 25 locais nessas condições. O relatório não 
identifica as áreas de risco, para garantir a consistên-
cia do resultado final, oferecendo maior eficiência no 
trabalho de enfrentamento dessa prática criminosa. O 
objetivo do Mapeamento é acumular dados, criar indi-
cadores, monitorá-los e, em cima deles, desenvolver 
estratégias de prevenção e de enfrentamento da ex-
ploração sexual de crianças e adolescentes.

Os Estados pesquisados pela Polícia Federal fo-
ram agrupados por níveis de risco crítico, alto, baixo e 
médio. Roraima, Srª Presidente, apresentou oito pon-
tos críticos, doze pontos com alto risco e cinco pontos 
com risco médio. Nos 66 mil quilômetros de rodovias 
federais existentes em todo o País, foram detectados 
1.820 pontos de risco, sendo que 67,5% deles esta-
vam em áreas urbanas. Em Roraima, dos 25 pontos 
de risco do Estado, 24 estão localizados no perímetro 
urbano, considerados pontos vulneráveis por facilita-
rem a interação entre vítimas e agressores e ambien-
tes propícios.

Os indicadores mais representativos para defini-
ção do nível de risco em Roraima foram: comércio de 
bebidas alcoólicas – sempre o álcool está metido em 
todas as infelicidades que ocorrem na família brasileira 
–, presença de caminhoneiros, que são trabalhadores 
como qualquer trabalhador, e locais mais propícios 
para ocorrência de exploração sexual de crianças e 
de adolescentes.

Outros fatores também foram questionados, como 
a existência de prostituição de adultos, a ocorrência 
de exploração sexual de crianças e adolescentes com 
base em relato policial nos últimos dois anos, o regis-

tro de tráfico ou o consumo de drogas nos últimos 24 
meses e a presença constante de crianças e adoles-
centes no local visitado.

O chefe do policiamento de fiscalização da Polícia 
Rodoviária Federal em Roraima, Paulo Filho, disse que 
a estratégia da Polícia é detectar logo os pontos, para, 
assim, intervir de forma preventiva, e as ocorrências 
são encaminhadas para a delegacia responsável ou 
para o Conselho Tutelar.

Srª Presidente Serys, Srªs e Srs. Senadores, a 
violência sexual contra crianças e adolescentes é uma 
das mais graves violações de direitos e se caracteriza 
pelo abuso ou exploração do corpo e da sexualidade, 
seja pela força ou por outra forma de coerção, o que 
prejudica o desenvolvimento psicológico e social.

Infelizmente, esse não é o único tipo de violência 
que nossas crianças sofrem. Não dispor de educação de 
qualidade e de área da saúde capaz de atender quem 
precisa também são formas de violência que atingem 
diretamente nossas crianças, Srª Presidente.

Para tentar minimizar essa violência toda, o Fun-
do das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou, 
recentemente, uma campanha que convida toda a po-
pulação a participar de um movimento pela redução 
das iniquidades nos centros urbanos e pela melhoria 
das condições de vida das crianças e dos adolescentes 
que moram nas comunidades populares, como favelas, 
assentamentos, cortiços e conjuntos.

A campanha Unidos pelas Crianças e pelos Ado-
lescentes faz parte da Plataforma dos Centros Urbanos, 
uma iniciativa do Unicef que, inicialmente, atenderá as 
cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Itaqua-
quecetuba e que promove a aliança entre governos, 
sociedade civil e setor privado pela garantia dos direitos 
de meninos e meninas que vivem nas grandes cida-
des brasileiras. Espero que esse tipo de ação também 
chegue à Região Norte, onde também é fundamental 
o apoio de organismos como o Unicef para minimizar 
a exploração de nossas crianças e adolescentes.

Srª Presidente Serys, apesar do quadro trágico 
que tracei hoje aqui, quero frisar que nossas crianças 
são o futuro de nosso País. Por isso, é por elas que de-
vemos trabalhar, buscando melhorar os investimentos 
em educação, em saúde e em lazer. É por elas que de-
vemos combater a corrupção, a roubalheira dos cofres 
públicos. É por elas que devemos elaborar e aprovar 
leis que sirvam para levar o Brasil a um futuro mais 
justo para todas elas.

Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
Eu gostaria de registrar a presença de uma pri-

ma do Paraná que eu ainda não conhecia, filha do Tio 
Assuero: a Zara.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Augusto Botelho.

Com a palavra, pela inscrição, o Senador Rober-
to Cavalcanti. Logo após, pela Liderança do PSDB, o 
Senador Alvaro Dias.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro 
lugar, eu gostaria de registrar a minha grata satisfação 
ao ler, hoje, o Jornal do Senado – que, aliás, faz parte 
da minha leitura cotidiana, por ser muito bem feito e 
ter uma capacidade de síntese extraordinária – e ver lá 
constar que V. Exª, Srª Presidente, estaria presidindo 
o Senado Federal neste momento. É uma Presidência 
interina – V. Exª é Vice-Presidente –, mas temos o Se-
nado Federal capitaneado por V. Exª. Então, eu tenho 
certeza de que, pela competência, pela firmeza, pela 
assiduidade, o Senado está em boas mãos. 

Eu gostaria de fazer exatamente essa referência 
e dizer que fiquei muito feliz hoje, no início da manhã, 
ao ler o Jornal do Senado. Este registro eu não poderia 
deixar de fazer, em se tratando do Jornal do Senado.

Srª Presidente, trago, hoje, um assunto recorrente, 
um assunto de que, por diversas vezes, já tratei, po-
rém, cada vez mais eu me conscientizo da importância 
do mesmo. Espero, lá na frente, que a mídia nacional, 
espero, lá na frente, que os companheiros do Senado 
Federal abracem esta causa, que é uma causa em prol 
do cidadão brasileiro. Na verdade, o assunto se refere 
aos cartões de crédito, aos juros e aos diversos outros 
atentados à cidadania brasileira que são praticados 
pelos cartões de crédito.

Srª Presidente, a imprensa tem noticiado, com 
algum destaque, o assalto ao bolso dos cidadãos que 
vem sendo perpetrado pelas administradoras de car-
tões de crédito. Eu próprio tenho denunciado, com in-
sistência inusitada, os descalabros do setor.

Nesta semana, chegou-me às mãos um exem-
plo gritante desse descalabro: uma fatura das Casas 
Bahia, às quais se vincula o slogan “Dedicação total 
a você”.

No caso, não se trata de dedicação ao cliente, 
pois a mira da empresa, certamente, está voltada to-
talmente para as minguadas posses monetárias das 
pessoas mais humildes.

Por trás de uma propaganda massiva – a empresa 
que detém a denominação de Casas Bahia está entre 
as maiores, se não for a maior, anunciantes do Brasil 
–, a empresa atrai os consumidores para, em seguida, 
“tirar-lhes o couro”.

Quero apresentar a V. Exªs, e eu pediria para 
a TV Senado capturar a imagem, esta fatura. Aliás, 
eu gostaria de solicitar a V. Exª que todas as faturas 

fossem anexadas ao meu pronunciamento e fossem 
mantidas nos Anais do Senado Federal. 

Esta fatura das Casas Bahia traz, como taxa, o 
custo efetivo total do rotativo: 507,73% ao ano. Repi-
to: 507,73% ao ano. Essa é a taxa cobrada por essa 
empresa de seus consumidores.

A fatura a que me referi apresenta as seguintes 
condições do uso do crédito, administrado pelo Bra-
desco, cuja vinculação está expressa na fatura: crédito 
rotativo, 15,99% ao mês; taxa máxima para o próximo 
período – significa que, nesse período da fatura, no 
mês anterior, estava em 15,99% ao ano –, 17,50% ao 
mês; custo efetivo total de rotativo para esta fatura, 
como eu já exibi, 507,73% ao ano.

Esses juros são insanos, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, considerando-se que o País vem 
ostentando taxas de inflação próximas a apenas 5% 
ao ano. Isso demonstra a total falta de controle sobre 
os cartões de crédito, que usam e abusam do espaço 
oferecido pelo vazio de ação governamental com força 
de punição efetiva das práticas abusivas.

Tenho, aqui, uma outra fatura do cartão Cete-
lem, empresa do grupo BNP (Paribas), que traz as 
seguintes taxas: CET (Custo Efetivo Total) para saldo 
financiado, 477,54% ao ano – 477, 54%; Custo Efetivo 
Total para comissão de permanência – aí, tem outro 
número fantástico, Srª Presidente –: 677,67%. Eu digo: 
677,67% ao ano é o que é cobrado por esse cartão, 
que é administrado pelo Banco BNP (Paribas), em 
conjunto com o Bradesco.

Srª Presidente, eu trouxe, também, a fatura – que 
também peço para fazer parte dos registros –, na qual 
estão: 477,54% e 677,67% ao ano para as contas que 
porventura sejam pagas parceladas nesses cartões.

Esses dois exemplos já seriam bastante signifi-
cativos para mostrar que, no Brasil, inexiste qualquer 
controle sobre os cartões de crédito.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
viveu um período de inflação descontrolada que até 
podia justificar encargos financeiros tão elevados, mas, 
com a inflação dos dias atuais, é uma irracionalidade 
sujeitar aqueles que buscam valer-se dos mecanismos 
de financiamento a juros e encargos tão abusivos. 

Dentro desse quadro desesperador para os con-
sumidores, é preciso que as autoridades façam com 
que prevaleça o bom-senso. 

A economia não pode ser movida pela explora-
ção pura e simples daqueles que dependem do finan-
ciamento para ter acesso a alguns bens que, hoje em 
dia, podem ser considerados banais.

Até a semana passada, havia a expectativa de que 
o Banco Central apresentasse, ainda neste trimestre, 
uma proposta a ser enviada ao Conselho Monetário Na-
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cional (CMN), para regulamentar as tarifas de cartões, 
sejam eles de consumo, de crédito ou de débito. 

No entanto, Srª Presidente, essa possibilidade 
está completamente afastada, e os jornais deste fim 
de semana são unânimes: “Arrocho nos cartões só em 
2011”. O brasileiro tem que ser explorado, pelo menos, 
até o início de 2011.

Nessa toada, o que se sabe é que as reclamações 
contra os abusos das administradoras de cartões de crédi-
to crescem a olhos vistos nos Procons de todo o País. 

O Diretor do Departamento de Proteção e Defe-
sa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça, 
Ricardo Morishita, declarou que, “desde setembro de 
2009, tivemos um crescimento de reclamações relacio-
nadas aos cartões de crédito”. Diz mais: “É importante 
a regulamentação do processo tarifário dos cartões 
nos mesmos moldes em que ocorreu a regulamenta-
ção das tarifas dos bancos”.

No meu modesto entender, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, apenas essa medida não seria su-
ficiente para sanear este setor, pois os juros é que 
são extorsivos. 

A regulamentação serviria para coibir alguns 
abusos, como duplicidade nas cobranças e cobranças 
irregulares, além da desfaçatez de cobrar simultanea-
mente anuidade e taxa de administração, sem atacar 
o cerne da questão: os juros estratosféricos.

A propósito, o DPDC tem números que assom-
bram.

Das reclamações registradas pelo órgão, 35% se 
referem a questões financeiras, e dessas, 70% estão 
ligadas à cobrança de taxas irregulares pelas empre-
sas de cartões de crédito.

Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pode-se 
pensar que a concorrência é o que mais beneficia o 
consumidor. Mas ela não se faz notar nessa área dos 
cartões, dominada pelo duopólio Visa/Mastercard.

Prova disto é a união do Banco do Brasil e do 
Bradesco para atuarem no mercado de cartões. 

Marcelo Noronha, Diretor da área de cartões do 
Bradesco, declarou que “não há nenhuma intenção 
de fusão dos dois bancos, que continuam sendo con-
correntes”. Segundo fontes do setor, “apesar de terem 
boa convivência na antiga VisaNet, historicamente o 
Banco do Brasil via o Bradesco como o seu principal 
concorrente”. E mais: “O vermelho era cor proibida nas 
ações de marketing do Banco do Brasil por represen-
tar o arqui-inimigo”. 

Por sua vez, Paulo Passarelli, Vice-Presidente de 
Negócios de Varejo do Banco do Brasil, afirma que, na 
área de cartões, por exemplo, o Banco do Brasil e o 
Bradesco ficaram pelo menos R$50 bilhões atrás do 
Itaú e Unibanco em faturamento anual. Para V. Exªs 

perceberem a grandiosidade dos números – e talvez 
seja por isto que o Brasil não interfere – está atrás R$50 
bilhões um do outro. Os negócios de cartões do Brades-
co são responsáveis por 30% das receitas de serviço, 
merecendo, por isto, ser tratado com o maior carinho, 
segundo os gestores desse negócio milionário. 

Srª Presidente, trago aqui também matéria da Fo-
lha de S. Paulo, recente, do dia 5 de outubro, na qual 
temos os 10 principais bancos do mundo, e o lucro no 
Brasil é o dobro da média global – afirma o estudo. En-
tão, significa que, no Brasil, os bancos estão lucrando 
também o dobro do que lucram no exterior.

O Brasil realmente é um País fantástico que per-
mite tudo isto. Mas a estratégia da união Bradesco-
Banco do Brasil concentra-se no lançamento de uma 
nova bandeira: a Elo. 

Estima-se que a economia de royalties pagos 
em cinco anos às bandeiras predominantes – Visa e 
Mastercard – poderá gerar R$1 bilhão de economia. A 
Caixa e o Banco Santander já se dispõem a participar 
do novo negócio. Ademais, juntando-se ao banco por-
tuguês – Banco do Espírito Santo –, a ideia é desbravar 
o mercado africano muito brevemente. O Mercosul já 
é considerado uma área natural de expansão. 

Os cartões com bandeira Elo terão cadastro mais 
simples para conquistar trabalhadores informais. Pro-
metem também juros mais competitivos e ausência de 
taxas de anuidade. Só o fato de não se ter que pagar 
royalties, já permite reduzir o custo das operações. 

Outro ponto a ser destacado, Srª Presidente, é 
que o novo cartão seguirá o modelo já utilizado por 
empresas que atendem segmentos de menor renda, 
com dois limites de crédito: um para compras à vista 
e o outro para compras parceladas. Também poderá 
servir como porta de entrada ao sistema bancário para 
os 40 milhões de brasileiros que, atualmente, não po-
dem ter conta em bancos.

Srªs e Srs. Senadores, certamente a entrada de uma 
nova bandeira no setor de cartões de crédito deverá acir-
rar a concorrência, favorecendo a camada da população 
que é mais castigada na realização de compras parce-
ladas. Eles precisam do financiamento para adquirirem 
os bens mais básicos e, apesar de não terem nenhuma 
culpa, são punidos cruelmente pelas instituições finan-
ceiras, enquanto nova regulamentação não vem.

Entretanto, na prática, no âmago da questão, as 
escandalosas taxas de juros são apenas tangenciadas 
pelas propostas em discussão.

Nesse fim de semana, um duro golpe abateu as 
expectativas do espoliado usuário brasileiro de car-
tões. Atrasada, a regulamentação para o dinheiro de 
plástico só valerá a partir de 2011. Pior que a demora 
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é a falta de parâmetro com intuito de frear os juros de 
até mais de 600% ao ano.

Com o adiamento anunciado pelo Banco Central, 
os consumidores vão precisar de mais paciência; a 
desculpa agora é que o Ministério da Justiça aguarda 
novas propostas das empresas, uma vez que até hoje 
não houve referência às taxas cobradas no crédito rota-
tivo, uma das maiores preocupações do Departamento 
de Proteção e Defesa do Consumidor.

No jogo do empurra, as operadoras alegam que o 
assunto constará da regulamentação do Banco Central 
e pedem prazo para continuar com a farra dos cartões. 
Enquanto no Brasil o quadro é “toma que o filho é teu”, 
nos Estados Unidos Amex, Visa, Mastercard são alvos 
das autoridades antitruste. 

O departamento de justiça americano denunciou, 
no dia 4 passado próximo, em um tribunal de Nova Iorque: 
“as regras impostas pelo American Express, Mastercard, 
Visa, que limitam a capacidade dos comerciantes de re-
duzir o custo do uso de cartões e, como conseqüência, 
os preços que cobram dos consumidores”.

Srª Presidente, existe no lado brasileiro uma notícia 
auspiciosa. Trago aqui o jornal Correio da Paraíba, que 
tem como manchete: “Tribunal de Justiça julga abusiva 
taxa de juros em fatura do Hipercard”. Pediria, se fosse 
possível, que a TV capturasse essa manchete aqui. É 
uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraí-
ba. No interior do jornal consta: “Tribunal de Justiça julga 
abusiva taxa de juros do Hiper”. É o Hipercard.

Como eu dizia, Srª Presidente, temos essa notícia 
auspiciosa do lado brasileiro, que vem da nossa queri-
da Paraíba. Cansado de esperar a regulamentação, o 
consumidor Sérgio Almeida Bezerra entrou com uma 
ação revisional de contrato (nº 001.2008.011.790-4) 
contra o cartão Hipercard.

Conforme o relatório do desembargador Romero 
Marcelo da Fonseca, devido a dificuldades financeiras, o 
cliente efetuou apenas o pagamento mínimo da fatura. É 
o que ocorre, Srª Presidente, com diversos consumido-
res brasileiros. Enganados pelos cartões de crédito, eles 
caem no conto de fazer o pagamento mínimo. Entrou no 
conto do pagamento mínimo, não consegue mais sair. 
É espoliado de forma significativa pelos juros que são 
cobrados no Brasil por esses cartões .

Com isso, a Hipercard passou a onerá-lo de forma 
contrária ao ordenamento jurídico, e, na terça-feira, dia 
5 de outubro, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, numa decisão histórica, considerou abusiva 
a taxa de juros cobrada nas faturas da Hipercard.

Ao sentenciar, aquele Tribunal reconheceu que 
é inadmissível a limitação dos juros ao percentual 
de 12% ao ano e que a Lei de Usura não se aplica 
a instituições financeiras. Tubo bem. Mas declarou a 

abusividade da cláusula contratual 6.2, que aplicava 
juros remuneratórios que, só no período reclamado por 
Sérgio Almeida Bezerra, oscilavam entre 119,88% e 
178.68% ao ano.

A sentença considerou também a capitalização 
como configuração de cobrança de juros sobre juros 
e garantiu o recálculo da dívida, reduzindo os juros a 
percentuais praticados no mercado de capitais nas da-
tas dos respectivos empréstimos, com compensação 
dos valores pagos a maior. 

A Hipercard apelou da decisão, alegando que o 
Banco Central facultou às instituições financeiras cobra-
rem a comissão de permanência do consumidor após o 
vencimento das obrigações; portanto, não haveria qual-
quer proibição legal que impedisse a aplicação cumula-
tiva com os juros remuneratórios e multa contratual.

É aquele problema: não tendo regulamentação, o 
consumidor está à mercê da decisão de cada banco, 
de cada operadora de cartão de crédito.

Entretanto, Srªs e Srs. Senadores, o Relator en-
tendeu que a alegação não merecia acolhida porque 
atualmente vigora o sistema introduzido pelo Código 
de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do 
Consumidor admite revisão do contrato quando, no 
curso da execução, se tornar excessivamente onero-
so para uma das partes e se vislumbrar, no caso, que 
houve uma cobrança exagerada, mesmo em face de 
planilhas divulgadas no site do Banco Central.

Fechando a sentença, o Tribunal de Justiça da 
Paraíba reconhece que houve má-fé contratual e dá 
ganho de causa ao suplicante, condenando a Hipercard 
por juros abusivos, uma vez que a cobrança de juros 
sobre juros só é permitida se expressa no contrato e 
redigida com destaque.

No caso, o contrato não atendeu ao disposto no 
Código de Defesa do Consumidor e, dessa forma, o 
cliente não tinha conhecimento da cláusula. Logo, a 
Justiça da Paraíba entendeu que ele não estava obri-
gado a cumpri-la.

Srª Presidente, a corajosa novidade introduzida pelo 
Tribunal de Justiça paraibano não deixa opção ao Governo 
Central que não a de regulamentar a atuação das adminis-
tradoras de cartões de crédito o mais breve possível.

Espero que a iniciativa dos bancos brasileiros 
de entrar no mercado com uma nova bandeira para 
os cartões de crédito no momento em que a corte pa-
raibana corajosa e pioneiramente dá ganho de causa 
ao explorado consumidor brasileiro seja não só vito-
riosa, mas contribua efetivamente para trazer juízo a 
esse importante segmento da economia. Parabéns ao 
Tribunal de Justiça da Paraíba! 

Desejaria conclamar as Srªs e os Srs. Senado-
res a abraçarem esta causa. Não adianta o Senador 
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Roberto Cavalcanti estar aqui permanentemente cla-

mando por causa das excessivas taxas cobradas pe-

los cartões de crédito. Necessitamos, nós todos, dar 

as mãos para podermos eliminar em grande parte os 

danos causados ao cidadão brasileiro.

Muito obrigado, Srª Presidente. 

Agradeço a tolerância do tempo e solicito que 
faça anexar ao meu pronunciamento as matérias dos 
jornais que aqui exibi e as faturas dos cartões.

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

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcan-
ti. V.Exª será atendido na forma como prevê o nosso 
Regimento.

Com a palavra, pela liderança do PSDB, o Se-
nador Alvaro Dias. Logo após, pela inscrição, falará o 
Senador Pedro Simon.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Lide-
rança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, a campanha eleitoral certamente 
nos oferece lições que devemos aprender. E não há 
dúvida de que essa campanha eleitoral nos ensinou 
e nos ensina – ainda estamos em seu curso – que a 
reforma política há de ser um compromisso inarredá-
vel do futuro Presidente da República e do Congresso 
Nacional no período a iniciar-se no próximo ano.

São tantos os equívocos! Há corrupção eleitoral 
desabrida. Há distorções no processo que comprome-
tem a satisfação das aspirações coletivas, deturpando 
especialmente a representação popular. São tantas 
as denúncias neste momento, mas tenho o dever de, 
em nome do PSDB, meu Partido, trazer à tribuna, na 
tarde de hoje, a solidariedade a um dos nossos mais 
ilustres companheiros, Líder do nosso Partido duran-
te oito anos no Senado Federal, que foi prejudicado, 
que foi vítima de um processo eleitoral corrupto, que é 
agora denunciado por ele com toda a veemência com 
que está acostumado a denunciar o malfeito.

O Ministério Público Federal, por meio da Pro-
curadoria Eleitoral, acolheu a denúncia feita pelo Se-
nador Arthur Virgílio sobre um suposto esquema de 
compra de votos e abuso do poder econômico duran-
te a campanha no Amazonas. Segundo a denúncia, o 
esquema teria funcionado maquiado de pagamentos 
a cerca de cem mil cabos eleitorais, no interior, no 
valor de R$600,00 a R$1,2 mil cada. Repito: cem mil 
cabos eleitorais.

Conforme a imprensa do Amazonas noticiou, 
eleitores admitiram compra de voto ao serem questio-
nados nos depoimentos ao Ministério Público Eleitoral. 
Indagados se o recebimento de cartões com direito 
a saques poderia configurar compra de voto, cinco 
depoentes afirmaram que sim, uma vez que não tra-
balharam como cabos eleitorais nas campanhas da 
coligação Avança Amazonas.

Segundo matéria jornalística do jornal A Crítica, 
de Manaus, cinco eleitores admitiram, em depoimen-
to realizado ao Ministério Público, que, mesmo tendo 
sido apenas convidados a trabalhar para os candidatos 
da coligação Avança Amazonas, não fizeram o traba-
lho combinado e, mesmo assim, foram beneficiados, 
às vésperas da eleição, com os cartões de débito do 
Bradesco emitidos pela A.C Nadaf Neto Assessoria, 

empresa contratada pela coligação para administrar 
o pagamento dos cabos eleitorais. Das cinco pesso-
as, quatro puderam sacar R$600,00, e uma, Antônio 
Carlos Rodrigues Assis, teve direito a um saque maior, 
no valor de R$1,2 mil. E, em depoimento ao Ministé-
rio Público, afirmou ter entregado R$20,00 para vinte 
pessoas, para que votassem nos candidatos indicados. 
Aqui, está o nome das pessoas que prestaram depoi-
mento. Ao serem questionados, nos depoimentos, se 
o recebimento dos cartões com direito aos saques 
poderia configurar compra de voto, os cinco depoen-
tes afirmaram que sim, uma vez que não trabalharam 
na campanha. Ou seja, não trabalharam e receberam. 
Não receberam por serviço prestado, receberam pelo 
voto prometido.

O suposto esquema de compra de voto e abuso 
do poder econômico a partir da distribuição de cartões 
de débito e senhas a centenas de eleitores de vários 
Municípios de Amazonas foi denunciado pelo Senador 
Arthur Virgílio. Em entrevista, o Senador apresentou 
documentos e cartões bancários que foram usados 
para a compra de votos durante o processo eleitoral 
em favor de candidatos ao Senado naquele Estado.

Peço a V. Exª, Sr. Presidente, que autorize a pu-
blicação, na íntegra, da nota oficial do Senador Arthur 
Virgílio sobre o caso, já que ela repete os fatos. O Se-
nador conclui, dizendo:

Minha eleição foi roubada pelo ódio, pela 
insensatez e pelo despudor de alguns. Acu-
so frontalmente o candidato Eduardo Braga 
de ser o mandante da maior fraude eleitoral 
da história do Amazonas em seu favor e da 
candidata Vanessa Grazziotin. E afirmo: não 
ficarão impunes.

A sociedade, que está chocada desde a 
noite de 3 de outubro, saberá agora por que 
os “vencedores” sequer tiveram ânimo de co-
memorar a “vitória” do dinheiro sujo.

É dessa forma que conclui a nota o Senador Ar-
thur Virgílio Neto.

A Polícia Federal cumpriu, na última segunda-
feira, mandados de busca e apreensão no comitê da 
coligação Avança Amazonas e na sede da empresa 
A. C Nadaf Neto Assessoria, coordenadora dos cabos 
eleitorais da campanha, e apreendeu computadores 
e documentos ligados às campanhas dos candidatos. 
As diligências foram determinadas pelo Juiz Federal 
Márcio Luiz Freitas, motivadas por ação do Ministério 
Público Federal.

Segundo informações de hoje, o Ministério Pú-
blico Federal do Amazonas deve pronunciar-se até 
sexta-feira, depois de amanhã, sobre as denúncias 
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feitas pelo Senador Arthur Virgílio Neto acusando 
os candidatos eleitos ao Senado, no Amazonas, de 
compra de votos durante a campanha eleitoral com 
cartões corporativos. Portanto, é um avanço tecnoló-
gico da corrupção eleitoral a corrupção por meio de 
cartões corporativos.

Enfim, a denúncia está posta, Srª Presidente. Há 
de se esperar do Ministério Público uma investigação 
competente. Confiamos plenamente nessa instituição. 
Certamente, a Justiça Eleitoral, com celeridade, haverá 
de promover o julgamento necessário, para que, antes 
da diplomação, a população do Amazonas, sobretudo, 
e do Brasil possa ter conhecimento do que realmente 
ocorreu e de quais foram as providências adotadas.

Srª Presidente, esse é um fato dessa campanha 
eleitoral. Certamente, haverá um longo debate pela 
frente como consequência dos desdobramentos dessa 
campanha eleitoral.

Pretendo, no dia de amanhã, voltar a analisar a 
campanha eleitoral, fazer um balanço dessa campanha, 
exatamente na direção do debate que todos nós deve-
mos promover, sobretudo a partir do início do próximo 
ano, para que possamos concluir um processo que con-
fira ao País um novo modelo político, com uma nova 
legislação eleitoral que possa restabelecer confiabilida-
de na instituição pública do País, não só no Congresso 
Nacional, nos partidos políticos, nos políticos de forma 
geral, mas também no próprio regime democrático, já 
que, há algum tempo, pesquisa realizada entre jovens 
universitários do Rio de Janeiro, concluiu que apenas 
35% dos pesquisados entendiam ser a democracia o 
regime adequado; os demais preferiam a ditadura ou 
eram indiferentes. Triste conclusão dessa pesquisa 
junto a universitários do Rio de Janeiro!

Repito sempre esse fato, porque ele é uma con-
vocação à responsabilidade. Os jovens alegam que 
a democracia tem legado a eles injustiças, falta de 
oportunidades, violência e corrupção. Portanto, se 
pretendemos recuperar a credibilidade nas instituições 
públicas brasileiras, devemos começar promovendo 
uma competente reforma política no País.

Muito obrigado, Srª Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

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

A nota oficial do Senador Arthur sobre o caso:

1. O mega crime eleitoral envolveu a empresa 
A.C Nadaf Neto Assessoria em Comércio Exterior, que 
emitiu, no período da campanha, milhares de cartões 
de débito e saque do banco Bradesco em favor de su-

postos cabos eleitorais, fato gravíssimo que maculou 
o pleito e alterou o resultados das eleições para o Se-
nado, com a compra em profusão de votos.

2. Os beneficiários receberam valores de R$600,00 
a R$1.200,00 para votar e efetuar a compra de votos 
para os candidatos ao Senado Eduardo Braga e Va-
nessa Grazziotin. Cada beneficiário seria encarregado 
de comprar entre 10 e 20 votos pelo valor unitário de 
R$50,00, dependendo do valor creditado em seu cartão. 
Dez votos, por R$500,00, vinte votos, por R$1.000,00. 
A diferença era o pagamento por seus “serviços”.

3. As denúncias, com a presença de testemunhas 
e provas documentais, estão sendo formalizadas por 
minha assessoria jurídica ao Procurador Eleitoral, Dr. 
Edmilson Barreiros.

4. Os cartões foram entregues em todos os mu-
nicípios do Estado, incluindo Manaus, na semana da 
eleição. Junto com o cartão cada beneficiário recebia 
uma correspondência do banco com sua senha pes-
soal para efetuar os saques.

5. Solicitei ao Ministério Público a quebra do sigi-
lo bancário da empresa A.C. Nadaf Netto Assessoria 
em Comércio Exterior; a investigação de seu vínculo 
legal com as campanhas dos candidatos envolvidos; 
que investigue a origem do dinheiro, a existências ou 
não de contratos de prestação de serviços com todos 
os beneficiários.

6. Em Coari, a juíza do pleito, considerando sus-
peita a movimentação fora da normalidade nos caixa 
eletrônicos do Bradesco, determinou a apreensão de 
vários cartões. Em Parintins, a Justiça Eleitoral efetuou, 
no domingo da eleição, a detenção da senhora Egren 
Baranda, flagrada com vários cartões em seu poder, 
e já notificou o Vereador Rai Cardoso que também es-
taria à frente do esquema delituoso.

7. Os valores distribuídos e a consequente compra 
de votos me motivam a representar junto ao Ministério 
Público Eleitoral no sentido de que investigue, profun-
damente, esses fatos tão graves quanto deprimentes. 
Está claro o abuso de poder econômicos e o crime 
eleitoral. A Justiça Eleitoral foi ultrajada, a democracia 
pisoteada. As provas são robustas e incontestáveis.

Minha eleição foi roubada pelo ódio, pela insen-
satez e pelo despudor de alguns. Acuso frontalmente o 
candidato Eduardo Braga de ser o mandante da maior 
fraude eleitoral da história do Amazonas, em seu fa-
vor e da candidata Vanessa Grazziotin. E afirmo: não 
ficarão impunes.

A sociedade, que está chocada desde a noite 
de 3 de outubro, saberá agora porque os “vencedo-
res” sequer tiveram ânimo de comemorar a “vitória” 
do dinheiro sujo.”
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A Polícia Federal cumpriu na última segunda-
feira mandados de busca e apreensão no comitê da 
coligação “Avança Amazonas” e na sede da empresa 
A.C. Naldalf Neto Assessoria (coordenador dos cabos 
eleitorais da campanha), e apreendeu computadores 
e documentos ligados às campanhas dos Senadores 
eleitos Eduardo Braga e Vanessa Grazziotin. As dili-
gências foram determinadas pelo Juiz Federal Márcio 
Luiz F. Freitas, motivada por ação do Ministério Públi-
co Federal.

Segundo informações de hoje, o Ministério Pú-
blico Federal (MPF) do Amazonas deve se pronunciar 
até sexta-feira (15) sobre as denúncias feitas pelo 
Senador Arthur Virgílio Neto acusando os candidatos 
eleitos ao Senado Eduardo Braga e Vanessa Grazzio-
tin de compra de votos durante a campanha eleitoral 
com cartões corporativos.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.

Concedo a palavra, pela inscrição, ao Senador 
Pedro Simon. Logo após, fará uma comunicação inadi-
ável o Senador Heráclito Fortes.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Que-
rida Srª Presidente, Srs. Senadores, normal é que se 
imaginasse que, depois de tanto tempo fora, eu falas-
se sobre as eleições. É uma obrigação que tenho, e 
quero garantir que falarei sobre as eleições no Brasil 
e no Rio Grande do Sul. Mas peço licença aos meus 
irmãos para hoje falar sobre um outro tema.

Dentro em pouco, se reúne o Supremo Tribunal 
Federal. E o Brasil está olhando para o Supremo Tri-
bunal Federal. Há uma reunião hoje, e há uma reunião 
amanhã. Eu acho que nunca, na história do Brasil, a 
sociedade olhou tanto para o Supremo Tribunal Fede-
ral como neste momento. 

Vivemos uma hora muito importante. Em meio a 
tanta tristeza, a tantos erros, a tantos equívocos, tive-
mos um avanço, um avanço inesperado. Eu diria: um 
milagre. Ninguém, ninguém imaginava, há seis meses, 
que este Congresso votaria o Projeto Ficha Limpa – 
nem quando chegaram 1,3 milhão de assinaturas e, 
depois, mais três milhões de assinaturas. O certo é que 
não passaria. “Ah! isso vai ficar, vai passar, vai levar 
não sei o quê...”. O certo é que não passaria.

Eu próprio tenho uma série de projetos iguais 
ao do Ficha Limpa. Alguns já passaram nesta Casa 
e estão lá nas gavetas da Câmara. Mas transformar 
mesmo em lei ninguém conseguiu!

Não que o Ficha Limpa seja a consolidação da 
moralidade na história da política brasileira. Mas é o 
grande início, é o passo inicial. E é um passo inicial de 
gigante em busca daquilo que queremos.

Foram os jovens na rua – mais uma vez –, os 
jovens na rua que, nas Diretas Já, derrotaram os mili-
tares, e o que parecia impossível... Como riam e como 
debochavam de nós: “Essa gente aí, o que está pen-
sando, meia dúzia de Zé Coió achar que vai derrotar 
generais de cinco e quatro estrelas, generais ditadores 
um após outro? É preciso luta, é preciso guerra civil, é 
preciso morte!”. E nós ganhamos. Os jovens ganharam. 
E Tancredo foi eleito Presidente. Morreu Tancredo, as-
sumiu Sarney... Uma loucura! Elegeu-se o Collor – até 
hoje não sei como – e aconteceu o que aconteceu: um 
escândalo atrás do outro. E Collor pediu para o povo 
ir para a rua de verde e amarelo, porque o Congresso 
queria dar um golpe. E a mocidade foi para a rua de 
preto. E a mocidade cercou este Congresso. Parecia 
impossível. Este Congresso, na maioria das vezes, agiu 
como está ocorrendo agora, em que o Exército está a 
cabresto do Lula, que faz o que quer e o que não quer 
nesta Casa. Nunca passou pela cabeça de ninguém 
que o Sr. Collor, com a força, com o poder que tinha... 
que uma CPI ia cassar o Presidente. Os jovens na rua, 
e a CPI cassou o Presidente.

O Brasil é o País da impunidade. Digo pela milé-
sima vez: no Brasil só vai para a cadeia ladrão de gali-
nha. É um deboche. Pega-se um bom advogado, e não 
há mais o que fazer. Se roubou galinha, tome cuidado! 
Um inquérito, outro inquérito, processo, recurso, não 
sei o quê... Há dois ex-Governadores do Rio, de São 
Paulo, que já foram processados quinhentas vezes, 
condenados não sei quantas vezes, mas nunca conde-
nados em caráter definitivo, porque sempre houve um 
recurso. E vem recurso, e vai recurso, e vem recurso... 
e prescreve. Nunca o Supremo condenou ninguém. 
Agora, condenou um aí, coisa de picadeiro.

O descrédito é total. Se quisermos analisar o início 
da descrença, o início do oba-oba, o início do “dar um 
jeitinho”, o início do “querer levar vantagem em tudo”, 
o início está lá, na impunidade. 

Repito pela milésima vez: não venham querer 
dizer que o Brasil é um país de ladrão, um país de 
corrupto; que a Itália não é, que a França não é, que 
os Estados Unidos não são, que o Japão não é. Uma 
ova! Aqui há tanto corrupto como lá. Mas, lá, corrupto 
vai para a cadeia. Aqui, não acontece nada. Nada! E 
olha que foram leis e mais leis e mais leis e mais leis 
e mais leis. E nada.

A lei mais importante da minha vida neste Con-
gresso, levei 20 anos para aprovar. E consegui aprovar. 
Quando cheguei aqui, Deputado e Senador podiam ma-
tar, degolar, enforcar, roubar, fazer o que quisessem lá 
fora, e não acontecia nada. Só podiam ser processados 
com licença do Senado, se fosse Senador, e da Câmara, 
se fosse Deputado. E nem um, nem outro dava. Sena-
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dor matou Senador aqui dentro do Congresso, aqui, no 
Senado, e não aconteceu nada. Roubava-se não sei o 
quê, os maiores escândalos, e nunca acontecia nada, 
porque o Senado não dava licença, porque a Câmara 
não dava licença. E o que era mais escandaloso: vinha 
o Supremo, pedia licença, e o Presidente do Senado 
e o Presidente da Câmara deixavam na gaveta, não 
botavam para votar. Não botavam para votar porque 
os Senadores não tinham coragem de dar licença, e 
tinham medo de votar contra porque o povo ia ficar 
contra eles. Então, não se votava.

Conseguimos um milagre. Um milagre! O meu 
projeto foi aprovado. Hoje, é lei. Hoje, o Supremo não 
pode dizer que precisa de licença do Senado e da Câ-
mara para processar Deputado e Senador. Não pre-
cisa. Mas os projetos estão lá na gaveta do Supremo. 
Primeiro, ficaram na gaveta do Procurador, no tempo 
de Fernando Henrique Cardoso; mas, depois, o Pro-
curador do Lula, os três: “tudo vai para o Supremo”. E 
fica na gaveta do Supremo. 

Pois, agora, de repente, não mais do que de re-
pente, os jovens foram para a rua, e a CNBB, a OAB 
– viva a OAB! Viva a CNBB! – e as outras entidades 
movimentaram o povo, movimentaram a sociedade. 
E o projeto veio para cá. Projeto de iniciativa popular 
geralmente fica na gaveta da Câmara, ninguém dá 
bola; e esse ia ficar na gaveta da Câmara, ninguém ia 
dar bola. Os jovens foram para a rua, vieram lavar as 
escadas do Congresso, foram lavar as escadas dos 
Tribunais Eleitorais, e aconteceu o milagre: a Câmara 
aprovou por ampla maioria, e o Senado aprovou por 
unanimidade. Unanimidade!

Lembro-me de que eu, desta tribuna, e muito mais 
gente dissemos com todas as letras: não é o projeto 
ideal, não é o que queremos, mas é o possível. Vamos 
votar agora, porque, se votarmos agora, vai para o Lula, 
que vai assinar, e o projeto vira lei; se emendarmos, ele 
volta para a Câmara, e não vai acontecer nada. 

Essa foi a vontade unânime, Srs. Membros do 
Supremo Tribunal Federal! Essa é a vontade unânime 
desta Casa e da Câmara dos Deputados. 

Para vir agora o Supremo e querer nos ensinar 
a fazer lei! Não quero ensinar nenhum Ministro do Su-
premo a fazer a sua sentença. Pois o Supremo quer 
nos ensinar a fazer lei. Se, por unanimidade, aceita-
mos que a emenda do Sr. Dornelles era uma emenda 
de redação – e Demóstenes, um jurista dos mais res-
peitados, dos mais competentes, disse que era uma 
emenda de redação; e se o Senado, por unanimidade, 
disse que era uma emenda de redação, o Supremo 
que nos respeite. O Supremo que nos respeite! Não 
venha o Presidente do Supremo querer nos dar aula, 
porque não queremos dar aula ao Supremo. Foi uma 

emenda de redação! Essa é a realidade. Mas foi uma 
decisão. Nós decidimos, para esta eleição, que o Fi-
cha Limpa é para valer. Mas – é mais importante – os 
recursos foram parar no Tribunal Superior Eleitoral. O 
Supremo Tribunal é o órgão máximo, é o órgão que 
decide, é o órgão que dá a última palavra. Nós sabe-
mos e respeitamos isso. Mas o próprio Supremo Tribu-
nal Federal tem que entender, e entende, que o órgão 
técnico que estuda especialissimamente a questão é 
o Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o Tribunal que foi 
criado para isso, essa é a missão dele. O Supremo tem 
mil causas, tem mil questões, tem mil dúvidas sobre o 
divórcio, sobre lutas, tem milhares de questões a de-
cidir. O Tribunal Superior Eleitoral só tem uma, que é 
a questão eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, por 
imensa maioria, decidiu que é lei, que é válida e que 
vale para esta eleição. Para esta eleição! 

Aí, foi para o Supremo. Foi para o Supremo. Eu o 
respeito. Tem lá, inclusive, Ministro que votou contra a 
minha idéia por quem tenho o maior carinho, o maior 
respeito e o considero uma das pessoas mais dignas. 
Então, eu o respeito, mas, cá entre nós, terminou 5 a 
5. O Presidente do Supremo, numa atitude corretíssi-
ma – corretíssima, não, perdoe-me, Presidente, cor-
reta – não quis dar o voto de minerva, não quis votar 
duas vezes. 

Lembrava-me de dois ex-Presidentes do Supremo, 
do caso de quando uma questão semelhante a essa – 
semelhante a essa – estava em 5 a 4 de um lado. Se 
empatasse, aconteceria o que aconteceu nesta. E o 
Presidente do Supremo, à época, votou contra o pen-
samento dele, para que fosse aprovado, para que o 
Supremo não ficasse mal, para que tomasse uma de-
cisão. O Presidente do Supremo poderia ter feito isto: 
“Não. Se está nesta situação de 5 a 4...”. Poderia ser 6 a 
4. Cinco a cinco! Fez muito bem em não votar. Alguém 
cobrou que o Presidente deveria ter dado o voto de 
minerva. Cá entre nós, era exigir demais do Presidente 
do Supremo que ele votasse e desse o segundo voto. 
Toda a responsabilidade com relação ao Ficha Lim-
pa seria do Presidente do Supremo. Agiu muito bem, 
mas ele podia, na minha opinião, dizer: “Deu empate”. 
A decisão que vale é a do Tribunal Superior Eleitoral, 
que é o órgão máximo, eleitoralmente falando. A deci-
são que vale é a do Tribunal Superior Eleitoral e, com 
todo o respeito – quem sou eu para ditar normas, mas 
posso dizer o que eu penso –, o que eu penso é que 
é uma outra votação. E, nessa votação que terá hoje 
– alguns estão dizendo que não vai ter hoje; vai ter, 
sim – duvido que o Supremo Tribunal Federal, a esta 
altura, faça uma sessão para votar a lua e não votar 
essa questão que está em jogo. Já tem este ridículo 
que nós estamos vivendo: quantos milhões de votos 
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que não estão sendo contados à espera da decisão 
do Supremo? O Supremo vai decidir hoje. Se não de-
cidir hoje, decide amanhã. Não sei o resultado. Pode 
ser que, de repente, por maioria, mude e decida que 
o Ficha Limpa não vale para este ano. Eu lamento, 
choro, mas não posso fazer nada. 

Mas, se terminar em 5 a 5, ou coisa parecida, eu 
acho que a posição do Supremo não é o Sr. Presidente 
querer dizer que o Senado votou errado e que a nos-
sa lei não vale aqui: “Não vale!”, “A lei não existe! A lei 
não existe!”. Houve uma emenda, a emenda não era 
de redação, e nós votamos e aprovamos. Foi ao Pre-
sidente e o Presidente assinou. Como que...? Como? 
Foi aprovada por unanimidade, não foi em uma briga. 
Estava o plenário lotado, todo o Senado estava presen-
te, todo o Senado estava presente e, por unanimidade, 
foi aprovada. Não teve uma voz contrária!

Eu não sei, meu amigo Suplicy, se no mundo há 
um exemplo tão bonito de democracia como a trans-
missão da sessão do Supremo, ao vivo, decidindo 
sobre o Projeto da Ficha Limpa. Eu me emocionei. 
Parecia que estávamos na Suécia ou na Suíça, cada 
um dando o seu voto, dando o seu pensamento, e o 
povo assistindo à decisão ao vivo.

Veja como a nossa democracia avançou! Primeiro, 
criamos a nossa TV Senado. E que coisa maravilhosa 
é essa TV Senado! Como eu agradeço à TV Senado! 
Antes da TV Senado, eu falava aqui para quatro, que 
estão aqui, e ninguém mais sabia de nada. Hoje, embora 
alguns imaginem: “Não, mas a TV Senado tem pouca 
audiência”, mas quem pensa, quem reflete, quem faz 
opinião ouve a TV Senado. Está ouvindo neste momen-
to ou vai ouvir à noite. Os vereadores, os prefeitos, os 
religiosos, os empresários, os líderes sindicais, os jo-
vens assistem à TV Senado. Então, não é mais aquilo 
de quem faz a opinião pública é o Jornal Nacional. Não. 
O Jornal Nacional faz e pode fazer muito, mas nós te-
mos a oportunidade de falar e ser ouvido.

É por isso que eu digo, neste momento: nós vi-
vemos uma hora dramática. Eu respeito os votos dos 
que votaram contra nós, mas peço desculpa, eu acho 
que eles estão no detalhe e não estão na profundida-
de da questão. 

O Brasil vive hoje, Srs. Ministros do Supremo, 
uma hora muito importante. Aceitem o Ficha Limpa! O 
Ficha Limpa vale para esta eleição. O Brasil começa 
a mudar, o Brasil começa a mudar. Já mudou agora. 
Quantos candidatos deixaram de ser candidato? Quanta 
gente caiu fora de medo do Ficha Limpa? Eu vi lá no 
Rio Grande do Sul. Alguns ainda se mantiveram, mas 
muitos caíram fora antes, de medo do Ficha Limpa. 

Se valer, e se o Supremo der decisão agora... 
Ah, meus irmãos, é outro Brasil a partir de amanhã. É 
outro Brasil a partir de amanhã! 

Srs. Ministros do Supremo, as suas biografias 
são magníficas, seus conhecimentos jurídicos são 
espetaculares. Quando o Presidente do Supremo diz: 
“Nós não votamos com as ruas, nenhuma entidade vai 
nos dizer como votar; nós votamos de acordo com a 
nossa consciência”, ele tem razão.

Pelo amor de Deus, que bela declaração! Que 
conclusiva e positiva declaração do Presidente do Su-
premo! Mas pense o Presidente do Supremo que ele 
não é Deus, que ele não é dono da verdade e que, 
nessa questão, é um Brasil sofrendo ao longo dos anos 
e ao longo do tempo, buscando um caminho – guerra, 
ditadura, violência –, buscando um lugar, e que não 
conseguiu. Os principais erros? Nosso, do Congresso; 
nosso, da classe política. Mas os do Judiciário não têm 
ajudado muito, não. E, desta vez, a posição do Judiciário 
tem que ser única. De hoje restará para o futuro uma 
tese: foi naquele dia, 13 de outubro, às 21 horas, que o 
Supremo arquivou os mãos limpas; ou foi naquele dia, 
às 21 horas, que o Supremo disse: “O Brasil mudou 
e estará mudando”. É isso o que vai ficar. E cada um 
responderá por seu voto e, de tudo o que falar no seu 
voto, o que a imprensa, o que a história vai consignar 
no final é se votou a favor ou se votou contra.

Srs. Ministros do Supremo, eu tenho muito or-
gulho do Supremo Tribunal. De todos os que estão 
lá, eu tive a honra de participar da argüição, e posso 
dizer que foram para lá com o meu voto, na Comis-
são de Constituição e Justiça, favorável e com o meu 
voto nesta Casa, neste plenário, favorável. Eu votei 
conhecendo. Não votei no grito, votei conhecendo, e 
todas as pessoas que estão lá merecem o meu mais 
absoluto respeito. 

Entendo, Srs. Ministros, que essa talvez seja 
a votação mais importante da vida de V. Exªs. Sou 
uma pessoas que não dá para ser promotor nem juiz 
de Direito. Sempre fui advogado e, como advogado, 
sempre atuei na defesa. Fiz uma infinidade de júris, 
sempre na defesa. Não sei acusar, não sei condenar. 
Mas, nessa questão, a minha consciência está tranqüi-
la. Eu não tenho nenhuma dúvida de que é um passo 
muito importante.

O Supremo não pode, não interessa sob qual 
pretexto, o Supremo não pode cassar as esperanças 
de 180 milhões de brasileiros. Não pode voltar atrás 
e reduzir a zero essa caminhada miraculosa que nós 
fizemos para chegar até aqui. Não pode, eu me atre-
vo a dizer.

Houve passagens negativas do Supremo, feitas ao 
contexto. Quando decretaram o impedimento de Café 
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Filho... Morreu Getúlio Vargas, suicidou-se, e assumiu 
o Vice-Presidente Café Filho. O Vice-Presidente Café 
Filho – entre aspas –“ficou doente”. Assumiu Carlos 
Luz, Presidente da Câmara. Estavam preparando um 
golpe para impedir a posse de Juscelino. Afastaram 
Carlos Luz e assumiu Flores da Cunha, Vice-Presi-
dente da Câmara dos Deputados. Café Filho entrou 
com um mandado querendo assumir. Vice-Presidente 
da República – aliás, Presidente, porque o Presiden-
te tinha se suicidado –, ele estava cercado por tropas 
do Exército. Entrou com um mandado de segurança, 
mas o Supremo julgou o mandado de segurança no 
primeiro ou no segundo ano do mandato de Juscelino 
Kubitschek. Eram as circunstâncias. Não entro nem 
no mérito nem nas questões. Era uma situação total-
mente fora do normal. 

Hoje, porém, o ambiente é de tranquilidade, não 
há tropas na rua, o clima institucional é absolutamente 
normal. É o Supremo e a sua consciência. É o Supre-
mo dizendo para onde vamos.

Eu rezo a Deus. Saio daqui e vou assistir a uma 
missa, rezar pelos membros do Supremo, para que 
Deus os oriente. Eu não sou dono da verdade. Posso 
estar errado? Claro que posso! Que Deus os oriente 
para encontrar o melhor caminho!

O Brasil, muitas vezes, já olhou para o Congres-
so; o Brasil, muitas vezes, já olhou para o Presidente 
da República. Hoje, o Brasil olha para o Supremo. Que 
Deus auxilie o Supremo a cumprir sua missão!

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

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não, 
Senador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Pre-
zado Senador Pedro Simon, é importante que V. Exª 
aqui traga o sentimento de nós, Senadores, com res-
peito à votação relativa à Ficha Limpa. Quem sabe 
pode ser esta uma boa oportunidade para recordar-
mos aos Ministros do Supremo Tribunal Federal que, 
naquele dia em que votamos esse projeto na Comis-
são de Constituição e Justiça, levantou-se a questão 
relativa à redação, questionava-se qual era o sentido 
da validade da lei que estávamos por aprovar. Houve, 
então, menção à frase célebre de Duque de Caxias, 
quando disse, em determinado momento da história: 
“Os que forem brasileiros, sigam-me”. E aí ficou defi-
nido, inclusive pela palavra do Presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador 
Demóstenes Torres, que era esse o sentido que nós 
estávamos querendo dar. Portanto, o sentido era de 
que a lei estaria valendo, de que valeria a partir desta 
eleição de 2010. V. Exª, como um dos que comigo votou 
naquele dia, pode recordar isso para que os Ministros 

estejam bem cientes, porque eles sempre estão a re-
cordar qual foi a vontade expressa dos legisladores, 
na hora de decidirem sobre como interpretar o desejo 
dos que votaram aquele projeto que se transformou 
em lei. Meus cumprimentos a V. Exª!

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu agra-
deço o aparte de V. Exª. 

Agradeço a tolerância de V. Exª, Srª Presidente, 
e fico muito contente por estar falando sob a presi-
dência de V. Exª. Se dependesse do meu voto, V. Exª 
ficaria aqui por mais oito anos para honrar-nos com a 
sua presença e a sua dignidade. 

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Obrigada, Senador Pedro Simon.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, 

o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero que 
minhas primeiras palavras sejam de congratulações ao 
povo chileno. Nós assistimos ontem, durante a noite 
toda, e hoje, durante o correr do dia, à luta que aque-
le povo vem travando para o resgate dos 33 mineiros 
que ficaram soterrados na mina de San José por mais 
de dois meses. 

A expectativa foi se transformando em alegria e, 
acima de tudo, em vitória à medida que um delicado 
processo de resgate foi começando a obter sucesso 
e os mineiros começaram a voltar ao convívio de seus 
familiares. Agora há pouco, já estava acontecendo o 
resgate do 29º mineiro. Espero que esse número já 
tenha avançado e que, até o final do dia, seja conclu-
ído esse trabalho.

Mas quero, por dever de justiça, enaltecer a figu-
ra do Presidente Piñera, pela solidariedade e, acima 
de tudo, pela presença na catástrofe, coisa que, infe-
lizmente, não vemos com constância no Brasil. Nas 
catástrofes de Santa Catarina, na catástrofe da Barra-
gem de Algodões, lá no Piauí, quando houve vítimas, 
a presença do governo se faz de maneira rápida e de-
magógica. O Sr. Piñera, não. Está ali presente desde 
o primeiro instante, levando sua palavra de conforto, 
como chefe do governo chileno, e acompanhando, ele-
vando com sua presença o ânimo e o moral de todos 
aqueles que acompanham esse resgate.

Senador Suplicy, V. Exª solicita um aparte? Eu 
concedo com o maior prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Heráclito Fortes, V. Exª, aqui, analisa o aconteci-
mento de maior repercussão no mundo, desde ontem, 
quando todas as emissoras, não apenas do Brasil, mas 
do mundo inteiro, passaram a transmitir o resgate dos 
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33 mineiros. V. Exª disse que já estaria no 29º, mas 
acredito que V. Exª tenha querido dizer o 19º.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Dé-
cimo nono, perdão!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Porque, 
agora, o 20º, que trabalha na mina desde os oito anos 
de idade, acaba de sair. Então, faltam mais 13.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Treze 
e os quatro da equipe de salvamento.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas 
é muito importante, como V. Exª ressalta, que o Pre-
sidente Sebastián Piñera tenha estado ali presente, 
acompanhando o resgate passo a passo. Inclusive, 
acredito que a própria presença dele, assim como a 
do Ministro de Minas, tenha contribuído para acelerar 
o salvamento, o resgate daqueles mineiros, porque a 
previsão agora é a de que esse resgate, que poderia 
durar até 48 horas, possivelmente seja concluído no 
dia de hoje até a noite. É importante também se per-
ceber a solidariedade dos povos de todo o mundo. É 
impressionante como tem havido manifestações tanto 
do Presidente Barack Obama quanto dos Chefes de 
Estado da África do Sul, da Alemanha, da União Euro-
peia e do Brasil. O próprio Presidente Lula conversou 
com o Presidente Sebastián Piñera. Ao lado, estava o 
Presidente Evo Morales, que foi testemunhar o resgate, 
embora tenha chegado um pouco depois, e ser solidário, 
porque um boliviano estava entre os mineiros. Então, 
são muito importantes esses momentos em que pes-
soas mesmo de partidos, credos, de origens as mais 
diferentes estejam se unindo no propósito humanitário 
de resgatar os 33 mineiros. É muito importante que, 
hoje, todos venhamos a cumprimentar os chilenos, os 
trabalhadores mineiros e todos aqueles que têm co-
laborado, inclusive os técnicos da Nasa, que foram ali 
prestar assessoria técnica. Também países de todo o 
mundo, que têm experiência em minas, colocaram-se 
à disposição do governo chileno para colaborar, para 
que esse resgate fosse realizado com o maior suces-
so. Esperemos que, até o fim do dia de hoje, inclusive 
com a bênção de Bento XVI, haja completo êxito no 
salvamento de todos os 33 mineiros e de mais aque-
les que ali desceram para contribuir, a fim de que esse 
resgate pudesse ser muito bem sucedido.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço a V. Exª e aceito a correção: agora é o 20º que 
está sendo resgatado, num total de 33. 

Evidentemente que essa solidariedade mundial 
tornar-se-á um símbolo, e não é à toa que já se fala 
na realização de filme e de livro sobre o assunto. É 
evidente que o que ocorreu com os 33 mineiros é um 
verdadeiro desafio da sobrevivência humana e me-
rece, portanto, os aplausos de toda a opinião pública 

mundial, até porque a resistência do corpo humano 
passará a ser vista por outro ângulo, a partir dessa 
capacidade de resistência demonstrada pelos irmãos 
chilenos nesse episódio.

Mas outro assunto que me traz aqui, Senadora 
Serys, que preside esta sessão, é o debate que tive 
o privilégio de assistir neste final de semana, inclusi-
ve na companhia do Senador Suplicy, veiculado pela 
Band, que envolveu os dois candidatos à Presidência 
da República.

Assustei-me – este seria o termo correto – com 
a agressividade com que a candidata Dilma Rousseff 
se apresentou, desde o primeiro momento, naquele 
debate. Parece-me que, naquela hora, ela se viu li-
vre das muletas, da rede de proteção e resolveu ser 
ela mesma, aquela Dilma que bate na mesa, aquela 
Dilma desaforada, aquela Dilma que é ela mesma. 
Esse, para mim, talvez, tenha sido o lado positivo do 
debate. A gente via a insatisfação dos marqueteiros 
nos bastidores, diante da maneira agressiva com que 
ela se comportou, mas, pelo menos, tivemos a opor-
tunidade, o Brasil teve a oportunidade de saber que 
a Dilma que está aí, disputando com o José Serra o 
mandato de Presidente, é aquela da segunda-feira, e 
não a Dilma plastificada, empacotada por marqueteiros 
e que tivemos oportunidade de ver numa campanha 
eleitoral, não traduzindo e nem produzindo o que, na 
realidade, ela é.

No debate, a candidata, por desinformação ou 
por maldade – maldade eleitoral, maldade tática –, 
cometeu deslizes imperdoáveis de quem parece não 
conhecer o Brasil. A psicose de setores do Partido 
dos Trabalhadores em tentar desqualificar o Presiden-
te Fernando Henrique terminou por fazê-lo a grande 
estrela do debate, porque todas as afirmações que 
fizeram contra S. Exª o ex-Presidente da República 
vieram por água abaixo.

Quando a candidata do Presidente Lula falou 
sobre infraestrutura, citou especificamente a falta de 
investimentos que não foram feitos no Governo do 
Presidente Fernando Henrique; e citou a questão dos 
aeroportos e dos portos do Brasil. Ora, mais! A Srª 
Dilma, que é a mãe do PAC, deveria pelo menos co-
nhecer o que encontrou ao assumir a função de Chefe 
da Casa Civil. Será que ela não sabe que o aeroporto 
de São Luís, o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de 
Aracaju, o de Maceió, o de Recife, o de Palmas, o de 
Porto Alegre e o de Belém ou foram feitos, construí-
dos na sua totalidade, ou reformados exatamente no 
Governo Fernando Henrique? Quase todos, inclusive, 
inaugurados pelo então Presidente da República Fer-
nando Henrique Cardoso.
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Para que tentar negar um fato que é uma reali-
dade! Naquela época, foi o Prodetur, que tinha como 
Ministro do Planejamento o atual candidato José Serra, 
que proporcionou esses investimentos feitos nos ae-
roportos brasileiros. Não sei, Senadora Serys, se em 
Cuiabá algum investimento foi feito no aeroporto da-
quela cidade, naquele período, mas a grande maioria 
dos aeroportos brasileiros, principalmente no Nordeste, 
através desse programa do Prodetur, foram feitos. E 
é inegável que uma candidata que quer ser Presiden-
te da República, e que, acima de tudo, administra um 
programa como o PAC, ao tentar passar para a opinião 
pública algo que não é verdadeiro, mostra desconhe-
cimento ou má-fé. 

Eu não tenho em conta da Ministra Dilma ne-
nhum desses dois predicados. Não acho que seja uma 
pessoa de má-fé e nem acho que seja uma pessoa 
desinformada. Aliás, ela pisou na bola algumas vezes, 
quando quis descaracterizar a fantástica transferência 
da Nossa Caixa para o Banco do Brasil, uma transa-
ção altamente positiva, Senador Suplicy, para o Esta-
do de São Paulo e para o Brasil, porque capitalizou, 
naquele momento, um banco que precisava, naquela 
hora, crescer. 

Talvez, a Ministra Dilma não saiba, porque o 
Estado não é tão importante, que o mais grave foi a 
federalização, feita no Estado do Piauí, do banco do 
Estado para o Banco do Brasil, uma transação até 
hoje não muito clara, em que os servidores daquele 
banco tiveram prejuízo, porque os acordos não foram 
cumpridos, e tampouco o Governo do Estado prestou 
contas à população dos R$180 milhões que recebeu 
naquela transação.

A Ministra também não poderia, de maneira ne-
nhuma, negar que foi no Governo Fernando Henrique 
que foi feita a construção do Porto de Pecém, no Ceará, 
numa ação do Governo do Estado, por intermédio do 
Tasso Jereissati, e do Governo Federal, do Governo 
Fernando Henrique. Obras fundamentais foram feitas 
também em Suape, que estão tendo continuidade, e 
em Itaqui.

Agora, o Governo do Presidente Lula precisa ex-
plicar a situação do aeroporto de Vitória, mergulhado 
num mar de denúncias, a situação do aeroporto de 
Macapá, em situação idêntica, e as denúncias contra 
o aeroporto Santos Dumont, produto do Governo que 
tem a Ministra como mãe do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC).

Portanto, penso que a candidata Dilma Rousseff, 
pessoa competente, perdeu uma grande oportunidade 
de mostrar conhecimentos com isenção. Depois, nos 
bastidores, Senadora Serys, comentavam que ela, 
naquele momento, estava falando para a militância. 

Ora, quem estava assistindo àquele debate não era a 
militância do PT, mas o Brasil inteiro! Alertar, animar, 
estimular a militância, isso se faz nas reuniões próprias, 
partidárias. Usar um debate como aquele, um momento 
como aquele, nobre, a que o País todo assistiu, é um 
erro. E o pior é que, no dia seguinte, desvirtuou, no 
seu programa eleitoral, o real sentido daquele debate 
e fez uma manipulação sem sentido algum, pinçando 
trechos, para mostrar à opinião pública que ao debate 
não teve oportunidade de assistir que ela foi melhor do 
que, na realidade, os fatos ali demonstraram.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, vi uma 
coisa que me deixou profundamente decepcionado. 
Não sei se V. Exª é cliente, mas eu já fui e o Senador 
Suplicy parece-me que também já foi cliente de um 
acupunturista chino-brasileiro, Gu Hangu, homem com-
petente, que atende milhares de pessoas. Suplicy está 
dizendo que não precisou do Gu Hangu. É um atleta e 
não precisou dele. Eu, no entanto, já precisei dele, e 
ele, realmente, é competente. Mas ficar demonstrado 
que um filho do Sr. Gu Hangu foi contratado por R$4 
mil para atender a candidata a Presidente da Repúbli-
ca, por meio de um cargo na Casa Civil, é mais uma 
demonstração dos grandes erros, dos grandes equí-
vocos cometidos naquela Pasta.

A cada dia que passa, o brasileiro começa a abrir 
ou ver ser aberta a verdadeira caixa-preta em que se 
transformou a Casa Civil no Brasil. É um triste exem-
plo. Durante toda a história brasileira, a Casa Civil foi 
exatamente a parede de proteção do Presidente da 
República, o canal que protege o Presidente da Re-
pública de equívocos, mas, de uns anos para cá, essa 
Casa Civil transformou-se numa verdadeira fábrica de 
escândalos, como o que foi visto nos Correios.

Senadora Serys e Senador Suplicy, algo que é 
preciso que se veja nesse escândalo dos Correios é 
o prejuízo causado ao contribuinte, ao cidadão brasi-
leiro, com a queda da qualidade de entrega de cartas. 
O nosso Sedex disputava com os maiores do mundo 
em eficiência e em segurança. O Sedex brasileiro, na 
distribuição de correspondência do Brasil, disputava 
com o correio americano, com o correio inglês, com 
o suíço e com o japonês, e, de repente, fomos para o 
fundo do poço. As cartas começaram a atrasar; muitas 
delas começaram a não chegar ao seu destino. O des-
crédito chegou a ponto tal, que o brasileiro já passou 
a usar serviços alternativos, particulares, caríssimos, 
porque os Correios, pelo Sedex, entraram numa zona 
de completa falência. De repente, vimos que os Correios 
foram transformados num braço político que passou a 
ser ocupado por empresas com carta marcada, sem 
qualquer critério técnico, fazendo com que a qualidade 
desses serviços deixasse a desejar.
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Digo isso, sem falar – e é bom lembrar – do es-
cândalo saído de dentro da Casa Civil relativo à feitu-
ra daqueles dossiês, bisbilhotando vidas de homens 
públicos brasileiros, fato esse que denunciado foi. Mas 
também nenhuma providência foi tomada. E, aí, houve 
a segunda leva da bisbilhotagem. Quero lembrar a pri-
meira com muita tristeza: bisbilhotaram a vida da ex-
Primeira Dama do Brasil, Srª Ruth Cardoso, de saudosa 
memória. Agora, foram bisbilhotadas vidas de homens 
públicos ligados ao Partido do candidato a Presidente 
José Serra. Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, esses fatos precisam de esclarecimento.

Quero finalizar, dizendo que, com muita ansie-
dade, aguardam um pronunciamento que vou fazer 
analisando as eleições no meu Estado, mas não o fa-
rei hoje, em respeito, inclusive, à ida do Presidente da 
República ao meu Estado. Sou daqueles que respeitam 
autoridade. “Não tenho a pressa que aniquila o verso, 
nem bebo a água que não sai da fonte”, dizia o poeta 
Carlos Pena Filho – faço questão de aqui reproduzir 
esse verso –, aliás, Edson Réis de Carvalho, falecido 
naquele acidente do aeroporto de Recife naqueles 
anos de chumbo.

Hoje, essa senhora candidata a Presidente, Se-
nador Suplicy, Senador ACM Júnior, deve ir a Teresi-
na – pelo menos, está marcada a ida dela até lá – e 
vai falar naturalmente sobre o PAC. Eu queria que ela 
levasse na sua bagagem o Volume nº 08 do PAC, que 
fala exatamente sobre obras no Piauí. Ela vai ver que 
a capa do Volume nº 08 é uma fotografia da transpo-
sição do São Francisco, numa demonstração de que 
esse PAC pouco tem feito pelo nosso Estado.

Ela disse a fundo da situação do programa ha-
bitacional do Piauí: as casas que foram feitas, quem 
as construiu, em que circunstância elas foram cons-
truídas. Mas, se ela estiver muita apressada, ela pode 
perguntar sobre isso ao Ministro que deve acompanhá-
la, até porque está de férias, o Sr. Alexandre Padilha, 
que conhece profundamente o que está sendo feito 
no programa Minha Gente, Minha Vida. De tudo o que 
acontece na Caixa Econômica, o Sr. Padilha é um dos 
bons conhecedores. Ele tem motivos para conhecer 
isso, ele sabe tudo o que acontece no Piauí. Então, 
seria bom que ela perguntasse ao Sr. Padilha sobre 
preço de terreno, sobre custo, sobre o que está sen-
do feito, sobre quem está construindo. Essa seria uma 
grande oportunidade.

Ela deve olhar para o lado do palanque, que ela 
vai ver duas obras. Se ela olhar para frente e para trás, 
ela vai ver duas obras inacabadas, que são um cartão 
de visita muito negativo para o Governo que ela vai 
defender. Ali há o centro de convenções do Piauí, que 
desmancharam para fazer um novo, que seria o mais 

moderno do mundo e que está paralisado já há algum 
tempo. Se olhar para trás, vai ver a Poticabana. É esse 
o cenário com que ela vai se deparar, no justo local 
onde marcaram o comício da candidata a presidente.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
encerro minhas palavras nesta tarde, prometendo 
retornar devidamente aconselhado por advogados e 
por pessoas experientes, para, no momento certo, no 
momento oportuno, fazer aqui a revelação e um diag-
nóstico completo e, ao máximo possível, isento do que 
ocorreu no Piauí nas últimas eleições.

Há ansiedade de alguns, o que compreendo. Mas 
espero também que compreendam minha cautela, por-
que terei de responder por todas as afirmações que 
terei de fazer e que farei. E não tenho, na minha vida 
pública, o dom da leviandade. Portanto, vou fazê-las 
no momento certo, no momento oportuno, na certeza 
de que trarei fatos, alguns já de conhecimento do Mi-
nistério Público Eleitoral do Estado, outros nem tanto, 
mas que irão servir para melhorar o processo político 
do Brasil.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Obrigada, Senador Heráclito Fortes.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA) 

– Srª Presidente, peço a palavra, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/

PT – MT) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Sena-
dor Antonio Carlos Júnior.

O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, trago ao conhecimento deste Plenário um assunto 
que é muito grave, mais um escândalo sendo gestado 
nas entranhas desse Governo, mas que, felizmente, 
já se encontra sob a lupa fiscalizadora do Tribunal de 
Contas da União (TCU). Vou ser breve, Srª Presidente, 
pois voltarei ao assunto posteriormente.

Em maio, a Anatel, em uma decisão que surpre-
ende pela sua ilegalidade, adotou o critério da inexigi-
bilidade de licitação para outorga de concessões de TV 
a cabo, indo de encontro a toda a legislação vigente 
sobre o assunto. Entendeu também, novamente ao ar-
repio da lei, desnecessário estabelecer o número de 
outorgas a serem concedidas por área de prestação 
de serviço. Por fim, a Anatel recomendou considerar 
como preço das outorgas tão-somente o custo adminis-
trativo da Agência, uma decisão que acarretará bilhões 
de reais em prejuízos aos cofres públicos.

Para se ter uma ideia dessa sangria, basta con-
frontarmos os seguintes números: até 2001, a Anatel, 
com processos licitatórios, outorgou 219 concessões 
de TV a cabo em Municípios de pequeno e médio 
portes, o que rendeu aos cofres públicos, em valores 

OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL156



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 14 47131 

atualizados, cerca de R$1 bilhão. De quanto os senho-
res acham que a Anatel abrirá mão de receber com 
essa decisão insensata, havendo por atender cinco 
mil Municípios?

Senhores, a Lei do Cabo é clara: o início do pro-
cesso de outorga se dá com a publicação de edital 
convidando os interessados a apresentar propostas. 
A lei estabelece a necessidade de edital justamente 
por ser obrigatória a licitação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribu-
nais Regionais Federais já se manifestaram em farta 
jurisprudência no sentido de que “a atividade de dis-
tribuição de TV a cabo depende (...) de procedimento 
licitatório, consoante disciplina normativa veiculada pela 
Lei nº 8.977/95 (a Lei do Cabo)”. Também o Supremo 
Tribunal Federal (STF), na Adin nº 1.668, entendeu que 
a Anatel não pode subverter os princípios e conceitos 
da Lei de Licitações.

Senhores, em resumo, a Anatel não pode igno-
rar a Lei nº 8.666/93 no procedimento de outorga de 
concessão de TV a cabo; a Anatel não tem o poder 
de outorgar ilimitadas concessões para prestações 
do serviço de TV a cabo em uma mesma área, nem 
pode abrir mão de recursos financeiros que não são 
seus, mas da União.

Srª Presidente, ao tomar conhecimento desses 
fatos, de imediato, oficiei um expediente ao Ministro 
Luis Inácio Lucena Adams, Advogado-Geral da União, 
pedindo sua manifestação, mas não obtive resposta. 
Sem demora, fiz o mesmo junto aos eminentes mi-
nistros do Tribunal de Contas da União (TCU). Feliz-
mente, no TCU, foi diferente. Para minha satisfação, 
fui informado de que o assunto já chamara a atenção 
daquela egrégia Corte, que inclusive, já solicitara, por 
intermédio do Ministro-Relator do caso, Ministro José 
Jorge, informações detalhadas à Anatel. Lamentavel-
mente, mas era de se esperar, o pedido encaminhado 
ainda no início de agosto, com prazo de cinco dias para 
resposta, até hoje, não foi atendido.

De toda forma, Srª Presidente, é bom saber que 
o TCU encontra-se atento ao problema, e minha ex-
pectativa é a de que a Anatel, instada pelo Tribunal, 
reveja essas suas decisões absolutamente ilegais, 
que, se mantidas como estão, certamente ensejarão 
intermináveis demandas judiciais, com prejuízos à 
União, às prestadoras de serviço de TV a cabo e aos 
consumidores.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-

co/PT – MT) – Obrigada, Senador Antonio Carlos 
Júnior.

Pela inscrição, sou a próxima oradora. Logo após, 
falará o Senador Cristovam Buarque.

Passo a Presidência, agora, ao Senador Suplicy, 
para que eu possa usar da tribuna.

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

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra a nobre Senadora Serys 
Slhessarenko, do PT de Mato Grosso.

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

Volto hoje a esta tribuna, mais uma vez, para falar 
de um dos programas do Governo do Presidente Lula 
a que eu atribuo a maior importância, que é o progra-
ma Luz para Todos.

Acredito que esse programa esteja indo bem 
em todo o País, mas, no meu Mato Grosso, ele está 
indo muito bem. Por isso, quero fazer uma avaliação, 
primeiro, no sentido maior do programa e, depois, na 
especificidade do meu Estado de Mato Grosso, pelo 
número de ligações que lá foram feitas, especialmente 
em cada Município, pelo menos nos Municípios que 
atingiram mais de 100% do cumprimento da meta es-
pecificada.

E alguns dirão: como mais de cem por cento? 
Claro, o Município de repente estava lá; cem por cento 
eram setecentas ligações, e houve setecentas e se-
tenta ligações. Então, cumpriu 110% do atendimento. 
Mas nós vamos falar detalhadamente desses dados 
sobre Mato Grosso daqui a pouco.

Sr. Presidente, mais uma vez, ocupo esta tribu-
na para dialogar com o povo brasileiro neste momen-
to importante da vida nacional. Julgo oportuno tratar 
do Programa Luz para Todos, de Dilma e Lula, que, 
a meu ver, é mais que um programa de eletrificação 
para ser um eficiente instrumento de inclusão social, 
comparando-o ao Programa Luz no Campo, do ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Mas, por justiça, antes vou fazer um registro de 
mérito ao Governo FHC e ao Ministério de Minas e 
Energia da época, que tiveram a sensibilidade de per-
ceber um problema que afligia milhões de brasileiros 
e de buscar soluções para o problema. Não se pode 
deixar de reconhecer no Governo de FHC o mérito da 
iniciativa, porém, devemos comparar as diferenças de 
concepção entre os programas implementados. São 
diferenças que decorrem do entendimento de cada 
Governo de qual seria o melhor caminho para o país.

O Programa Luz no Campo reproduz a premissa 
do governo FHC de que a dinâmica do mercado seria 
bastante para levar o País ao paraíso. O Programa Luz 
para Todos, do Presidente Lula e da Ministra Dilma 
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Rousseff, reproduz o entendimento de que o futuro de 
um povo depende da libertação e emancipação desse 
mesmo povo. É dever do governo definir diretrizes e 
apontar caminhos que levem o País a construir um fu-
turo com mais solidariedade e mais equidade social. 

Antes, Srªs e Srs., devo elogiar o brilhante tra-
balho técnico de Delman Ferreira, que foi assessor 
técnico na Liderança do nosso Partido, do PT, aqui no 
Senado, e que, didaticamente, explicou as concepções 
dos dois programas. Agradeço ao meu amigo Delman 
e registro, com muita honra, seu trabalho. 

A primeira comparação está no seu nascedou-
ro: Luz no Campo, instituído por decreto presidencial, 
Luz para Todos, de Lula e Dilma, legitimado pelo Con-
gresso Nacional. A transformação do programa em lei 
demonstra a determinação do Governo Lula de enfren-
tar os obstáculos para garantir a todos os brasileiros 
a “inclusão elétrica”, vamos dizer assim. Ademais, a 
transformação em lei garante a continuidade do pro-
grama independentemente do Partido que estiver no 
governo; é a segurança de que o programa não é de 
um partido ou de um Presidente, mas do Brasil. 

Luz no Campo era um programa das concessio-
nárias, subordinava-se à lógica de mercado e à lógi-
ca do negócio das concessionárias. Luz para Todos, 
de Lula e Dilma, é um programa de governo; nasceu 
com um fundo de financiamento próprio, constituído 
por parte de recurso para subvenção e parte para fi-
nanciamento. Ao subordinar-se ao mercado, o Luz no 
Campo perpetuava a perversa lógica que orientou a 
implantação do setor elétrico brasileiro e gerou mais 
de dez milhões de “excluídos elétricos, pois somente 
seriam atendidas aquelas regiões ou aqueles consu-
midores que garantissem a viabilidade econômica. 

O Luz para Todos colocou as necessidades do 
ser humano acima das questões econômicas e dos 
interesses de mercado.

Ao garantir um fundo para cobrir os custos da uni-
versalização do meio rural, estava-se garantindo que a 
condição econômica da concessionária não seria um 
obstáculo para o programa. O recurso a título de sub-
venção econômica foi distribuído de forma a beneficiar 
mais aquelas concessionárias que pudessem ter maior 
impacto tarifário, para que os seus consumidores não 
fossem prejudicados com aumentos tarifários.

Atualmente, em grande parte do País, notada-
mente nos Estados mais pobres, o Programa Luz para 
Todos é o maior projeto em execução.

No Luz no Campo a ordem de implantação obe-
decia à viabilidade econômica e seguia o tradicional 
sentido centro-periferias. 

O Luz para Todos decidiu dar prioridade aos ci-
dadãos de mais baixa renda, moradores das regiões 

mais distantes ou de mais difícil acesso. O Manual de 
Operacionalização estabeleceu como critérios para 
definição de prioridades projetos para eletrificação ru-
ral em municípios com índice de atendimento inferior 
a 0,85 e IDH abaixo da média do Estado. Ele estabe-
leceu o sentido periferias-centro.

No Brasil, a implantação da infraestrutura, o pro-
cesso de industrialização, a geração de oportunida-
des, o desenvolvimento sempre ocorreram no sentido 
centro-periferia.

Gradativamente, foi-se cristalizando uma realida-
de na qual temos regiões perfeitamente inseridas no 
mercado globalizado, com padrão de vida dos mais 
elevados, e regiões condenadas à exclusão econômica 
e aos péssimos indicadores de qualidade de vida.

Mesmo nos grandes centros econômicos, per-
cebe-se a mesma má distribuição. Em São Paulo, Sr. 
Presidente, maior cidade do País, encontramos áreas, 
como a Avenida Paulista, perfeitamente conectadas 
ao que há de mais moderno no mundo e outras áre-
as, como a Zona Leste, em que a qualidade de vida 
equivale à do Haiti, que apresenta um dos piores in-
dicadores do mundo.

Ao inverter a lógica da universalização da ener-
gia elétrica, estabelecendo o sentido periferia-centro, 
o Governo Lula dá um passo decisivo para a democra-
tização das oportunidades de desenvolvimento e para 
melhor distribuição de nossas riquezas.

Mais uma vez, comparo: no Luz no Campo o 
consumidor entrava com parte dos custos e o Gover-
no Federal, por intermédio da Eletrobrás, financiava o 
restante para execução de obras definidas pela conces-
sionária. Como forma de subsidiar os consumidores, 
o Programa propunha uma parceria com os Estados 
da Federação.

Por outro lado, no Luz para Todos, o consumidor 
não paga nada pela instalação da rede. Cabe ao consu-
midor apenas pagar a conta de luz, como todo cidadão 
brasileiro, mas para a instalação não paga nada.

Só no meu Mato Grosso, já são efetuadas 104 
mil ligações de energia elétrica em residências da área 
rural do meu Estado. 

Essa, senhoras e senhores, é uma diferença 
marcante entre os dois programas.

No Luz no Campo somente teria energia elétrica 
aquele consumidor que tivesse recursos para cobrir 
parte dos custos de instalação da rede e, posterior-
mente, da ligação do poste mais próximo até dentro 
de casa.

Senhoras e Senhores, no Luz no Campo a par-
ceria com os Estados era uma solução interessante 
que poderia superar os problemas dos consumidores 
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que não tivessem condições de custear as instalações 
das redes. 

Entretanto, essa parceria dependia da vontade 
política dos Estados e do jogo de forças das Assem-
bléias Legislativas. Além disso, Senhoras e Senho-
res, superadas as dificuldades políticas, não ficavam 
claros os critérios de definição de quais seriam os 
beneficiados, deixando uma larga margem para as 
tradicionais utilizações de compadrio e coronelismo 
político-eleitoreiro. 

O financiamento de parte dos custos de parte dos 
“sem-luz” poderia levar a um problema adicional, bei-
rando a inconstitucionalidade, pois seriam criadas duas 
classes de beneficiados com os programas: aqueles 
cujas instalações seriam custeados com os recursos 
públicos e aqueles que teriam de arcar com o custeio 
com os recursos próprios. 

Por outro lado, o “Luz para Todos”, do Presiden-
te Lula e da Ministra Dilma Rousseff, percebeu essas 
dificuldades e partiu da premissa que um programa de 
universalização de energia elétrica deveria ter critérios 
que garantissem a todos os beneficiados a universa-
lidade no tratamento.

Compreendeu também que garantir o acesso à 
energia elétrica poderia ser um passo decisivo para 
retirar as famílias que viviam abaixo da linha da pobre-
za da condição de “miseráveis definitivos”. 

Foi determinante o principio político de que “é 
um dever de Governo garantir energia elétrica para 
todos os brasileiros, independentemente de sua con-
dição financeira”. 

Já disse, senhoras e senhores, que existem endi-
vidados, muito endividados, do Luz no Campo, progra-
ma do FHC, e atualmente, existem milhares de pedidos 
de consumidores atendidos pelo Luz no Campo, que 
ainda estão pagando o financiamento de suas instala-
ções, para serem transferidos para o Luz para Todos.

Repito aqui que o programa Luz no Campo se 
encarregava de levar energia até o poste mais próxi-
mo, padrão de entrada considerado como o “ponto de 
entrega”. Dali para dentro de casa, o encargo era das 
famílias. O programa Luz para Todos, de Lula e Dilma 
Roussef, se encarrega de levar energia elétrica até den-
tro das casas das famílias, de graça. A família recebe 
um kit de instalação interno composto por três pontos 
de luz e duas tomadas, tudo gratuitamente.

Num país em que milhões de famílias viviam 
abaixo da linha de miséria, sem condições nem para 
comprar comida, o óbvio seria presumir que esses mi-
lhões de famílias não teriam condições de arcar com 
os custos de uma instalação elétrica, principalmente 
se levarmos em conta as exigências de padrão por 
parte das concessionárias.

É possível, senhores e senhoras, imaginar situa-
ções em que a energia elétrica chegaria até os postes 
próximos, mas, por não terem recursos, muitas famílias 
continuariam no escuro.

Tal situação iria agravar o problema e o sentimento 
de exclusão daqueles que, tendo energia elétrica no 
poste próximo a sua casa, continuassem sem luz por 
falta de condição financeira.

Compreendendo a delicadeza dessa situação e 
o aprofundamento da desigualdade que o programa 
poderia, involuntariamente, causar, o Luz para Todos, 
de Lula e Dilma, decidiu fazer o serviço completo, ou 
seja, a universalização só seria concluída quando to-
dos tivessem efetivamente energia elétrica dentro de 
suas casas.

No Luz no campo, por “universalização” enten-
dia-se o atendimento às demandas existentes nos ca-
dastros das concessionárias. No Luz para Todos, por 
universalização entende-se o atendimento a todas as 
pessoas que ainda não possuem energia elétrica. Em 
função dessa diferença no conceito, mesmo depois de 
declarada a universalização do acesso à energia elétri-
ca no Brasil, ainda restariam milhões de pessoas sem 
esse acesso, seriam os definitivamente sem luz..

É importante compreender que os cadastros das 
concessionárias levavam em conta apenas as regiões 
mais próximas dos centros já energizados, para as quais 
a extensão de rede teria viabilidade econômica. As re-
giões distantes e de difícil acesso continuariam de fora 
dos cadastros e dos planos das concessionárias.

Luz no Campo. O programa e o calendário de 
obras eram definidos pela concessionária, de acordo 
com a sua conveniência.

Luz para Todos. Foi criado um comitê gestor em 
cada Estado para priorizar todas as demandas por 
energia elétrica, dentro dos critérios estabelecidos no 
manual de operacionalização, dentre os quais pode-
mos destacar Projetos de Assentamentos, Comuni-
dades Remanescentes de Quilombos, Comunidades 
em Municípios com IDH abaixo da média do Estado, 
tornando o programa altamente democrático e alcan-
çando comunidades que jamais sonhavam em ter 
energia elétrica.

Como já mencionado, o Luz no Campo subor-
dinava as necessidades humanas ao interesse das 
concessionárias, enquanto o Luz para Todos coloca a 
dimensão humana acima da dimensão do negócio.

Luz no Campo. Procurou interagir com outros ór-
gãos ou programas do Governo Federal, principalmente 
INCRA e Comunidade Solidária, assim como instruir 
as comunidades na utilização da energia elétrica para 
desenvolver atividades econômicas.
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Luz para Todos. Procura interagir com outros Mi-
nistérios para, sempre que possível, levar simultanea-
mente outras ações do Governo Federal, propiciando 
também o desenvolvimento sustentado da comunida-
de por inteiro.

Compreendendo que é dever de governo garan-
tir a democratização do acesso às oportunidades de 
crescimento, garantir um desenvolvimento sustentável 
e perseguir permanentemente a elevação dos Índices 
de Desenvolvimento Humano de cada região do País, 
o Governo Federal procurou equipar o programa Luz 
para Todos de forma que, juntamente com o acesso 
à energia elétrica, também se estimulasse a geração 
de atividades econômicas que levassem independên-
cia, dignidade e elevação da qualidade de vida das 
comunidades.

O Luz para Todos, senhoras e senhores, é, reco-
nhecidamente, um dos maiores programas de inclusão 
social do mundo.

Muito mais que o retorno econômico, o progra-
ma Luz para Todos considera que o mais importante é 
perceber um “brilho nos olhos” muito especial em cada 
um dos beneficiados, o brilho proveniente da conquista 
da dignidade e da cidadania.

Eu digo sempre, senhoras e senhores, que será 
decretado – e está perto –, pelo menos no meu Esta-
do de Mato Grosso, escuridão zero. Escuridão zero! 
Só quem vive na escuridão sabe quão importante é 
a luz, a energia elétrica que chega a cada casa, nos 
lugares mais distantes. Meu Estado de Mato Grosso, 
geograficamente, é o terceiro maior do Brasil, mas te-
mos comunidades muito distantes de localidades onde 
há um centro realmente bem abastecido de energia, 
de comércio etc. 

Em Mato Grosso, temos convicção de que, por 
exemplo, os 138 kV abasteceram de energia de linhão 
de Querência, Município no Araguaia, até Vila Rica. 
Foram abastecidos quatorze Municípios que não ti-
nham energia de linhão, que tinham energia daquilo 
que eu chamava de “sujão”. Lá, agora, a gente con-
seguiu abolir a energia do “sujão”, que era daqueles 
grandes motores que ficavam na cidade, dando ener-
gia de seis ou sete da noite somente até às duas da 
manhã muitas vezes. Outras vezes, acabava o óleo ou 
quebrava o motor e ficava-se lá cinco, dez, quinze dias 
completamente sem energia, isto na cidade. Não estou 
falando do Luz para Todos, na roça, na área rural. Era 
na cidade. Hoje, os 138 kV, de Querência a Vila Rica, 
passando por quatorze Municípios, são uma realidade 
de grandeza para aquela população. Em Mato Grosso, 
todos os Municípios têm energia de linhão. 

Eu queria aqui dizer ainda que em torno de um 
bilhão, um bilhão e alguns milhões de reais já foram 

destinados para o Programa Luz para Todos no meu 
Mato Grosso.

Eletrobrás, de parabéns, Eletronorte, nosso Mi-
nistério de Minas e Energia, com os Ministros que por 
lá passaram, estão parabenizados pelo programa Luz 
para Todos. 

Quero também aqui dizer que 51 dos 141 Muni-
cípios de Mato Grosso já têm cem por cento ou mais 
do programa Luz para Todos cumpridos. Aquilo que 
eu disse aqui: se o Município tinha setecentas liga-
ções previstas, quando foram ser feitas, tinha 770, 
cumpriu 110%.

Então, 51 municípios de Mato Grosso, e eu vou ler 
aqui, já estão com cem por cento, ou mais de cem por 
cento, cumprido, ou seja, iluminados. São os nossos 
Municípios de Acorizal, Araputanga, Aripuanã, Barra 
do Garças, Campinápolis, Canabrava do Norte, Cana-
rana, Carlinda, Chapada dos Guimarães, Conquista 
do Oeste, Cotriguaçu, Figueirópolis d’Oeste, Gaucha 
do Norte, General Carneiro, Indiavaí, Jangada, Jau-
rú, Juruena, Juscimeira, Nobres, Nortelândia, Nossa 
Senhora do Livramento, Nova Canaã do Norte, Nova 
Lacerda, Nova Marilândia, Nova Monte verde, Nova 
Nazaré, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Novo Mundo, 
Novo Santo Antonio, Novo São Joaquim, Pedra Preta, 
Peixoto de Azevedo, Poconé, Porto Esperidião, Que-
rência do Norte, Ribeirão Cascalheira, Ribeirãozinho, 
Salto do Céu, Santa Cruz do Xingu, Santa Terezinha, 
Santo Antonio de Leverger, São José do Xingu, São 
Pedro da Cipa, Serra Nova Dourada, Sorriso, Tangará 
da Serra, Vale do São Domingos, Várzea Grande e Vila 
Bela da Santíssima Trindade.

Tenho aqui também levantamento daqueles Mu-
nicípios que têm acima de 80% até 99%, que são mais 
51 Municípios, já também avançado o Luz para Todos e 
apenas 12 Municípios em que foi cumprido só 60% do 
Luz para Todos até agora, ou seja, faltam só 40%. 

Mas estamos com uma expectativa muito positiva, 
Sr. Presidente, porque são aqueles que estão agora 
dentro das prioridades para que avancem realmente, 
com a velocidade necessária, os caminhos da decre-
tação da escuridão zero. 

Quero, ainda, antes de me retirar da tribuna, dizer 
que é com muita tristeza que registro aqui o meu pesar 
imenso a toda a família do Prefeito de Nortelândia, no 
meu Estado de Mato Grosso, o Prefeito Neurilan Fra-
ga, que é uma das maiores competências em termos 
de gestão pública, de criatividade, de competência, de 
compromisso político não partidário, mas político com 
a causa que abraçou na Prefeitura de Nortelândia, Mu-
nicípio pequeno com muitas dificuldades. 

O meu pesar aqui, Prefeito Neurilan, do fundo do 
meu coração. Estamos deixando a nossa solidariedade 
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ao senhor e a sua família, pelo acidente sofrido pela 
sua família e pela perda da nossa querida, sua filha 
de 23 anos, que veio a falecer em função dessa tragé-
dia que foi o acidente. A nossa solidariedade a toda a 
sua família, o nosso carinho ao senhor, a sua esposa 
e a toda a sua família neste momento de tamanha e 
inconcebível dor. Um abraço carinhoso, nosso Prefeito 
Neurilan, do nosso Município de Nortelândia.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos, Senadora Serys Slhes-
sarenko, por sua análise desse programa tão positivo 
do Governo do Presidente Lula, o Luz para Todos, que 
tem na querida Dilma Rousseff, quando Ministra de 
Minas e Energia, a sua iniciadora. Foi quem sugeriu o 
programa e o iniciou e, como Ministra da Casa Civil, 
foi uma das suas principais coordenadoras.

Convido V. Exª para, então, assumir a presidência.

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

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.Bloco/
PT – MT) – Passo a palavra, pela ordem de inscrição, 
ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – 
Srª Presidenta Serys Slhessarenko, Srs. Senadores, 
gostaria de hoje assinalar uma comparação muito sig-
nificativa sobre a evolução da distribuição da renda no 
Brasil, objeto da análise do Professor do Instituto de 
Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
e Diretor de Estudos e Políticas macroeconômicas do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), João 
Sicsú, publicada hoje na Folha de S. Paulo. 

Trata-se de um assunto de grande pertinência e 
foi um dos principais assuntos do debate havido entre 
os candidatos à Presidência da República, tanto du-
rante o primeiro turno quanto agora no primeiro deba-
te realizado pela Rede Bandeirantes de Televisão no 
último domingo.

Quero cumprimentar a TV Bandeirantes, a Band, 
por ter proporcionado um debate altamente esclare-
cedor. Serão muito importantes os próximos debates 
entre os candidatos Dilma Rousseff e José Serra, para 
que a população possa tomar a sua decisão.

Hoje à tarde, inclusive, o Partido Verde está reu-
nido com a Senadora Marina Silva, que tão bom de-
sempenho teve no primeiro turno, quando conseguiu 
obter cerca de 20 milhões de votos. Aproximadamente 
20% dos eleitores sufragaram o seu nome e, obvia-
mente, é muito importante a decisão que Marina Silva 
e o Partido Verde irão tomar.

Avalio que ela está dando um passo no sentido 
de colocar, de forma muito clara e definida, os seus 
propósitos, os seus programas, os seus valores, para 
que então os candidatos possam explicitar o quanto vão 
considerar de fato as sugestões de Marina Silva para 
o Brasil e para que, então, possam os eleitores assim 
definirem aquele ou aquela que melhor atenderá aos 
objetivos da então candidata do Partido Verde.

Neste artigo, João Sicsú diz: “Distribuir a renda e 
reduzir desigualdades injustas deveriam estar sempre 
entre as prioridades de qualquer governo”.

Aliás, a Constituição brasileira, no seu art. 3º, co-
loca como um dos objetivos fundamentais justamente 
a erradicação da pobreza e a diminuição das desigual-
dades em nosso País. Então, obviamente, todo candi-
dato à Presidência da República precisa explicitar com 
clareza isso. Mas eu observo que, quando perguntado 
aos dois candidatos sobre qual é a sua primeira priori-
dade, foi a candidata Dilma Rousseff que mencionou 
que erradicar a pobreza absoluta, erradicar a miséria 
constitui o seu objetivo fundamental. 

Prossegue João Sicsú:

Para medir a distribuição e a desigual-
dade de renda, normalmente são utilizados 
dois indicadores, o Índice de Gini, para medir 
a chamada distribuição pessoal da renda e a 
participação das rendas do trabalho no PIB 
(Produto Interno Bruto), para medir a distri-
buição funcional da renda. 

No caso brasileiro, o Índice de Gini é 
calculado com base na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE. Mais 
de 96% das rendas declaradas na pesquisa 
correspondem a rendas do trabalho e a trans-
ferências públicas.

Sendo assim, a desigualdade medida 
pelo Gini/Pnad não é adequada para revelar a 
distribuição da renda entre trabalhadores, de 
um lado, e empresários, banqueiros, latifundi-
ários, proprietários de bens imóveis alugados 
e proprietários de títulos públicos e privados, 
de outro. 

Contudo, deve ser enfatizado que, em-
bora o coeficiente Gini/Pnad revele apenas a 
realidade de uma parcela social brasileira, é 
sempre melhor ter um Gini menor e em que-
da do que um maior e estacionado (como nos 
anos 1995/1998). Quanto menor o Gini (que 
varia de zero a cem), menos desigual estão os 
indivíduos do ponto de vista das remunerações 
que recebem. No Brasil, em 1995, o Gini era 
59,9; em 2009, foi 54
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Cabe assinalar que o coeficiente Gini foi, desde 
2001, caindo ano a ano. Portanto, de 2002 para 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, todos os anos 
houve uma queda do coeficiente Gini; se bem que o 
coeficiente de 0,54, o último medido pelo IBGE, ainda 
coloca o Brasil como o 10º país com maior desigual-
dade dentre todos aqueles para os quais há dados 
disponíveis no relatório PNUD, da ONU.

Portanto, nós ainda somos um País de extrema 
desigualdade e é preciso avançar muito mais na dimi-
nuição desse coeficiente. Mas é importante assinalar 
que, se em 2002, o índice estava em 0,586, daí para 
os anos seguintes foi, progressivamente, 0,58, 0,568, 
0,565, 0,558, 0,551, 0,544 e 0,538 – portanto, próximo 
de 0,54, em 2009, o mais baixo índice.

A distribuição funcional da renda, ou seja, 
a distribuição entre trabalho e capital, é calcula-
da pelo IBGE com base nas Contas Nacionais 
anuais. Em 1995, a soma dos salários e das 
remunerações dos autônomos representava 
64% do PIB. 

Houve uma trajetória de queda contínua 
até 2004, quando alcançou 58%. 

Portanto, a soma dos salários e das remunerações 
de todas as pessoas que trabalham autonomamente, 
ou seja, por conta própria, desde o pipoqueiro, moto-
rista de táxi, aquele que trabalha como um vendedor 
na feira, como ambulantes, que são trabalhadores 
autônomos, até os médicos, advogados, dentistas, 
pessoas que têm uma remuneração relativamente 
mais alta, mas, considerando os salários mais as re-
munerações de todos que ganham como autônomos 
ou por conta própria, isso representava 64% do Pro-
duto Interno Bruto.

Houve essa trajetória de queda contínua 
até 2004, quando alcançou 58%. A partir de 
2005, houve um ponto de inflexão na trajetória, 
que se tornou ascendente, em todos os anos, 
de forma consecutiva.

Segundo os dados do IBGE, em 2005, 
foi para 58,4%; em 2006, 58,9%, e, em 2007, 
59,4% 

O IBGE ainda não divulgou os dados de 
2008 e 2009. Contudo, é possível calcular os 
números para esses anos com base na Pes-
quisa Mensal de Emprego e nas Contas Na-
cionais Trimestrais, ambas do IGBE. O técnico 
do Ipea Estevão Kopschitz estimou que, em 
2008, o valor alcançado foi de 60,1% e, em 
2009, foi de 62,3%.

Portanto, de 2005 para 2009, todos os anos, hou-
ve um acréscimo da remuneração, um crescimento da 
remuneração do trabalho, e mais daqueles que ganham 
por conta própria, proporcionalmente em relação ao 
Produto Interno Bruto, ou a Renda Nacional como um 
todo. O que significa que a renda que vai para o capital 
sob a forma de lucros, aluguéis e juros foi diminuindo, 
de tal maneira que, em 2009, se para o trabalho e mais 
os autônomos houve 62,3%, para o capital, na forma 
de juros, lucros e alugueis, houve 37,7% 

Na Diretoria de Estudos e Políticas Ma-
croeconômicas do Ipea, desenvolve-se pes-
quisa para encontrar e quantificar as causas 
que explicam as variações da participação das 
rendas do trabalho como proporção do PIB. 
Com o objetivo de ampliar o debate sobre o 
tema, o Ipea fez extensa matéria na sua revista 
Desafios do Desenvolvimento, de abril/maio de 
2010 (disponível no site da instituição).

Embora ainda não seja possível afirmar 
de forma categórica as causas do movimen-
to positivo da distribuição funcional da renda 
favorável aos trabalhadores nos últimos anos, 
algumas pistas estão muito claras. Houve dez 
anos de queda consecutiva (1995 a 2004) e 
cinco anos de recuperação (2005 a 2009), no 
período analisado.

O salário mínimo real médio, a preços de 
hoje, na fase de queda, era de R$292,53. Na 
fase de recuperação, foi R$426,85 – significa-
tivamente maior. A taxa média real básica dos 
juros nos anos 1995-2004 foi de 14,8%, en-
quanto, nos anos 2005 a 2009, foi de 8,9%.

Como afirmei na revista acima citada, 
“quanto mais juros, menos salários, já que o 
PIB é um só”. 

Cabe aí ainda destacar que, na fase de 
queda, a geração de empregos com cartei-
ra assinada, em média por ano, era 344 mil 
postos. Na fase de recuperação, foi de 1,310 
milhão postos. 

O índice de Gini/Pnad e a participação 
percentual das remunerações dos trabalha-
dores no PIB não são medidas opostas, mas, 
sim, complementares. Ambas representam 
dimensões da desigualdade e do desenvolvi-
mento social do País. 

As duas medidas mostram que o movi-
mento socioeconômico brasileiro caminha em 
direção ao desenvolvimento. Contudo, indicam 
também que a caminhada começou faz pou-
co tempo e ainda está longe do ponto ideal 
de chegada. 
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Assim conclui o Prof. João Sicsú.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Per-

mite-me um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Com muita honra e satisfação, Senador Antonio Car-
los Júnior.

O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Se-
nador Suplicy, eu não tenho nenhuma dúvida de que 
essas rendas geradas pelos programas assistenciais, 
como o Bolsa Família e como o antigo Bolsa Escola, 
tenham grande importância no sentido de haver uma 
menor desigualdade de renda. Agora, um outro pon-
to fundamental que temos que analisar juntamente 
com isso é a questão da inflação. Sem a queda da 
inflação a partir do Plano Real, nós não teríamos ne-
nhuma possibilidade de fazer com que os programas 
assistenciais tivessem algum sucesso, porque seriam 
engolidos rapidamente pela hiperinflação. Então, a 
queda da inflação é ponto fundamental e básico para 
a possibilidade de desenvolver programas assisten-
ciais de renda, como é o caso do Bolsa Família e dos 
seus antecedentes. Esse é um ponto. O outro ponto 
é que, nos anos 90 e início dos anos 2000, nós tive-
mos crises econômicas internacionais consecutivas, 
que atingiram o Brasil violentamente. Isso fez com que 
obviamente nós tivéssemos um crescimento menor, 
juros maiores e que essa desigualdade também, em 
função dessas oscilações da economia, elas também 
tiveram influência nos números que V. Exª apresen-
tou, que são números estatísticos confiáveis, porém 
justificáveis no momento em que houve crises conse-
cutivas, desde 1997 até 2002, inclusive com neces-
sidade de elevação de juros, com queda de produto, 
com dificuldades maiores na balança comercial e nas 
contas correntes. Tudo isso fez com que o cenário fi-
casse menos apropriado para o desenvolvimento de 
programas; até mesmo o salário mínimo não pôde ser 
aumentado nos níveis em que veio a ser aumentado a 
partir de 2003, porque a situação econômica do País 
não permitia. Então, o cenário econômico do País até 
2002 é um, e o cenário econômico do País a partir de 
2003 é outro. E não devemos perder de vista nunca a 
guinada que o Plano Real deu em relação à inflação, 
possibilitando que esses programas existissem de al-
guma forma. Já pensou se a inflação estivesse galo-
pante hoje? Esses programas não adiantariam nada, 
porque a renda assistencial seria comida rapidamente 
pela inflação. Então, são pontos para complementar, 
basicamente, as suas considerações. Os números não 
ficam invalidados de forma alguma, são estatísticas 
confiáveis; porém, eu queria fazer essas considerações, 
para que ficasse claro o ambiente dos dois períodos: 

o dos anos 90 – depois do Plano Real – até 2002 e o 
de 2003 até agora.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Prezado Senador Antonio Carlos Júnior, os pontos 
abordados por V. Exª são relevantes e merecem, sim, 
ser considerados.

O primeiro deles é a questão da inflação. Sim, 
é fato que, durante o Governo Itamar Franco, quando 
era Ministro Fernando Henrique Cardoso, e, depois, 
durante o próprio Governo Fernando Henrique Car-
doso, houve sucesso na implantação do Plano Real, 
que conseguiu maior estabilidade de preços. Mas há 
uma questão também importante a considerar. Quando 
aconteceram as eleições de 2002, surgiu um momen-
to de instabilidade, até porque havia ganho a eleição 
o Presidente Lula, e, já nos meses que precediam a 
eleição, havia a preocupação: “Será que a eleição do 
Presidente Lula vai levar à maior instabilidade?”. Acon-
teceu que, ao final do ano 2002 e no começo do ano 
2003, foi necessário haver uma taxa de juros elevada, 
primeiro colocada pelo Governo do Presidente Fernan-
do Henrique Cardoso; depois, o próprio Governo do 
Presidente Lula iniciou a sua gestão com uma taxa de 
juros, a Selic, relativamente alta.

Houve, no início de seu Governo, uma inflação 
um pouco mais alta do que a que estava ocorrendo, 
ou seja, veio uma inflação relativamente mais alta que 
a que estava ocorrendo durante o Governo Fernando 
Henrique Cardoso, mas, já durante o final do Governo, 
felizmente, a política colocada em prática pelo então 
Ministro Antonio Palocci e, posteriormente, pelo Ministro 
Guido Mantega, ambos da Fazenda, fez com que fos-
se possível compatibilizar o crescimento da economia 
com a melhoria da distribuição da renda, ano a ano, 
conforme esses dados estão a assinalar, e com um 
crescimento bastante positivo. Se é fato que, durante 
alguns anos, nos últimos oito anos...

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – Gostaria de pedir um instante, Senador 
Eduardo Suplicy...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A 
Senadora Serys vai assinalar a visita...

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Blo-
co/PT – MT) – ... para saudar nossos visitantes. Exa-
tamente. São de São Paulo...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sejam bem-vindos.

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT — MT) – ... da cidade de Monte Aprazível.

Quero fazer uma saudação muito especial ao 
grupo de estudantes do curso de Direito da Facul-
dade de Ciências e Artes Dom Bosco. Sejam muito 
bem-vindos às galerias do nosso Senado. Sempre 
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que puderem estar conosco, por meio da televisão ou 
pessoalmente, este Senado se sentirá muito honrado. 
Muito obrigada.

Obrigada, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Muito bem-vindos. Se quiserem, depois podem descer 
à Tribuna de Honra, para conversar um pouco, logo 
após a sessão.

Senador Antonio Carlos, V. Exª mencionou as 
crises econômicas. Eu gostaria de dizer que a maior 
crise econômica havida desde os anos 30 se deu, 
justamente, durante o Governo do Presidente Lula, 
de 2008 para 2009, e, em que pesem seus efeitos 
bastante dramáticos nos Estados Unidos da América, 
na Europa, no Japão, com consequências para todo 
o mundo em desenvolvimento; em que pese termos 
diminuído a nossa taxa de crescimento, ainda assim, 
houve uma recuperação, de tal maneira que o Brasil foi 
considerado o país que mais tarde foi atingido pela crise 
econômica e, depois, que mais rapidamente conseguiu 
superá-la. Então, acho que há um mérito importante, 
sobretudo porque, com as políticas de definição tanto 
do salário mínimo quanto de distribuição de programas 
sociais, como o Programa Bolsa Família... E há que 
assinalar que o aumento do salário mínimo significa 
também um aumento considerável de transferências 
de renda que dependem do salário mínimo – não o 
Bolsa Família.

O salário mínimo é que define a Lei Orgânica da 
Assistência Social, sendo pago a todas aquelas famílias 
com renda familiar per capita até um quarto de salário 
mínimo mensal. As famílias em que há idosos de 65 
anos ou mais e/ou pessoa com grave deficiência têm o 
direito de receber o equivalente a um salário mínimo. E 
também os aposentados rurais recebem o salário mí-
nimo, que entendo ter sido elevado significativamente 
ao longo desses últimos anos. Isso acabou gerando 
transferências de ingresso – somados esses progra-
mas mais o Bolsa Família, que em 2003 beneficiava 
3,5 milhões de famílias e que hoje passou a benefi-
ciar aproximadamente 12,7 milhões de famílias. Até 
o final do ano, estimam-se 12,9 milhões de famílias, 
às quais se pagam, em média, R$95,00 – mínimo de 
R$22,00 e máximo de R$200,00 –, que é um benefí-
cio modesto, mas que poderá ser incrementado nos 
próximos anos.

Mas é importante, prezado Senador Antonio Car-
los Júnior, que pensemos já em quais serão os passos 
futuros que tomará a pessoa eleita

Presidente, seja Dilma Rousseff seja José Serra. 
Um dos dois será escolhido, e minha expectativa é a 
de que possa o novo ou a nova Presidente eleita fazer 
a transição para o que considero ainda mais eficiente 

do ponto de vista de se erradicar completamente a mi-
séria ou a pobreza absoluta e de se prover dignidade e 
liberdade real para todas as pessoas na sociedade, que 
é aquilo que já foi aprovado por todos os Partidos no 
Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente, que 
significará a Renda Básica de Cidadania incondicional 
para toda e qualquer pessoa. Mesmo para os que têm 
mais? Sim. Mas eles contribuirão para que eles próprios 
e todos os demais venham a receber. Isso propiciará 
um sistema de maior racionalidade para todos.

Espero que, inclusive, este tema possa ser ob-
jeto dos debates entre os candidatos à Presidência. 
Gostaria até de assinalar a todos os que moderarão 
os debates, aos jornalistas, que seria próprio estimu-
lar os candidatos Dilma Rousseff e José Serra a se 
colocarem a respeito deste assunto.

A experiência concreta que existe, de 28 anos de 
pagamento de um dividendo anual pago igualmente a 
todos os habitantes no estado do Alasca, nos Estados 
Unidos da América, fez com que esse Estado alcan-
çasse a maior igualdade dentre todos os 50 Estados 
norte-americanos. Trata-se, portanto, de um instrumento 
que efetivamente leva a maior igualdade social.

Quero assinalar que o fato de hoje o Brasil ter um 
coeficiente de Gini, índice que mede a desigualdade, 
da ordem de 0,538 ou 0,54, ou, se eliminamos o zero 
e tomamos o índice entre 0 e 1, nos coloca, conforme 
assinalei, em 10º lugar dentre os mais desiguais.

Tenho aqui o Relatório de Desenvolvimento Hu-
mano de 2009 sobre Economia e Desigualdade e vou 
indicar os países com coeficiente de Gini superior ao do 
Brasil. A Namíbia, com 74,3, é o mais desigual dentre 
todos os países do mundo; depois, temos Camarões, 
com 64,3; Botsuana, com 61; com 59,5, temos o Haiti; 
com 58,6, Angola; com 57,8, a África do Sul; temos a 
Colômbia com 58,5; a Bolívia com 58,2; Honduras com 
55,3; Panamá com 54,9; e o Brasil, que em 2007 estava 
com 55, agora baixou: em 2009, passou para 53,8.

No entanto, ainda estamos muito distantes dos 
países com maior igualdade social no mundo, como a 
Polônia, que tem 25,8 de coeficiente de Gini; a Repú-
blica Tcheca, que tem 25,8; a Bélgica, que tem 24,7; 
o Japão, que tem 24,9; a Suécia, que tem 25; e a No-
ruega, que tem 25,8. Esses são os países com menor 
coeficiente de Gini, coeficiente que mede a desigualda-
de. Portanto, Sr. Presidente, gostaria de sugerir que os 
candidatos à Presidência venham a considerar formas 
eficazes de fazer o Brasil caminhar rapidamente no 
sentido de se tornar uma Nação efetivamente civiliza-
da, onde possamos colocar em prática os princípios 
da solidariedade.

Mas gostaria, Sr. Presidente, de assinalar hoje 
um acontecimento de extraordinária repercussão no 
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mundo: o resgate dos 33 mineiros chilenos. Ao fazê-
lo, cumprimento o povo chileno, cumprimento o Presi-
dente Sebastián Piñera do Chile e todos aqueles que 
colaboraram para que pudessem ser resgatados com 
vida os 33 mineiros que ficaram presos naquela mina 
no deserto chileno e, sobretudo, destaco a união que 
houve entre pessoas de todo o mundo para que o res-
gate fosse possível.

Hoje, o próprio Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, por volta das 11h40min, telefonou para o Pre-
sidente Sebastián Piñera para dar os parabéns pelo 
esforço de seu governo, dos técnicos, que contaram, 
inclusive, com a colaboração de técnicos da Nasa e 
dos mais diversos países do mundo, no resgate dos 
33 mineiros que ficaram, desde 5 de agosto, a mais 
de 600 metros de profundidade em uma mina no de-
serto do Chile.

Nas palavras do Presidente, Piñera pode ficar 
“seguro de que todo mundo está orgulhoso” com os 
esforços empreendidos por todos. Lula pôde ouvir as 
aclamações de populares no momento em que o 14º 
trabalhador estava sendo resgatado.

Ele também conversou com o Presidente Boli-
viano Evo Morales, que ali estava para acompanhar o 
resgate de um conterrâneo, o único mineiro não chi-
leno da equipe.

Piñera agradeceu as palavras amigas e a solida-
riedade do Presidente Lula.

Também o Papa Bento XVI pediu proteção a 
Deus aos 33 mineradores, dizendo: “à divina bonda-
de de Deus sigo encomendando com esperança os 
mineradores da região do Atacama, no Chile”. As-
sim se pronunciou o Papa diante de 40 mil pessoas 
que assistiram no Vaticano à audiência pública desta 
quarta-feira.

Bento XVI afirmou que leva o Chile dentro de 
seu coração:

Embora esteja longe geograficamente 
daqui, levo o Chile dentro do meu coração e 
muito especialmente depois do terrível terre-
moto sofrido recentemente. Também não há 
como esquecer os mineradores da região de 
Atacama e seus familiares, por quem rezo 
fervorosamente.

No mesmo dia, o Papa recebeu uma bandeira 
do Chile assinada pelos 33 mineradores. A mulher do 
mineiro Cláudio Yáñez pediu ao marido que assinasse 
uma bandeira para levar ao colégio Pedro León Gallo, 
de Copiapó. Yáñez pegou duas bandeiras e escreveu: 
“Estamos vivos no refúgio, os 33”, com uma dedicatória 
ao colégio. Uma dessas bandeiras foi levada à escola 
e a outra foi entregue ao Papa.

Também o Presidente Barack Obama expres-
sou a sua solidariedade e os parabéns ao Chile pelo 
bem-sucedido resgate dos 33 mineiros. O Ministro de 
Assuntos Exteriores da Alemanha, o liberal Guido Wes-
terwelle, qualificou de “moderno milagre” a operação 
de salvamento. O Presidente da África do Sul, Jacob 
Zuma, disse que: “Assim como o restante do mundo, 
nos alegramos pelo êxito do resgate de alguns minei-
ros”. Também o rei Juan Carlos, da Espanha, expressou 
hoje em Madri sua alegria pelo início bem-sucedido do 
resgate dos mineradores presos.

É tão bonita essa história que será, provavel-
mente, contada pelos mineiros. Um deles, inclusive, 
resolveu publicar um livro sobre a tragédia.

Víctor Segóvia Rojas, de 48 anos, o 15º dos mi-
neradores soterrados a ser salvo a bordo da cápsula 
Fênix, pretende publicar esse livro. Ele, que atuava 
como perfurador, é casado, tem cinco filhas, escreveu 
tudo o que ocorreu no refúgio desde o dia do desmo-
ronamento e pretende publicar essa história toda.

Sr. Presidente, que bonita foi essa união, essa so-
lidariedade dos povos de todo o mundo neste episódio 
que comoveu toda a população do nosso planeta!

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de aqui 
cumprimentar o padre Osvaldo Francisco Paulino, que, 
por dois anos e nove meses, foi pároco da Igreja São 
José, no Jardim Europa em São Paulo, onde conse-
guiu transformar aquela comunidade de uma maneira 
muito positiva e que tinha estado anteriormente, por 
onze anos, na paróquia da Igreja de São Judas, no 
município de Jaú, no interior de São Paulo.

Eis que na última segunda-feira, dia 11, o Padre 
Osvaldo Francisco Paulino tornou-se abade numa cele-
bração tão bonita na Abadia de São Norberto, e ali, com 
a Abadia, a Igreja de São Norberto, lotada, com cente-
nas de fiéis, muitos dos quais de Jaú, outros vindos da 
paróquia e que foram ali compartilhar e cumprimentar 
o Padre Osvaldo Francisco Paulino, que tem sido um 
exemplo de dedicação a sua respectiva comunidade, 
seja lá em Jaú, seja ali em São Paulo, seja junto aos 
bairros mais humildes, seja juntos àqueles que têm 
mais recursos; ele conseguiu estimular todos a terem 
um sentido de comunidade, de solidariedade para o 
bem das pessoas e das famílias e de nossa Nação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su-
plicy, a Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Pre-
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Agradeço a manifestação do Senador Eduardo 
Suplicy, último orador desta sessão.

165ANAIS DO SENADO FEDERALOUTUBRO 2010



47140 Quinta-feira 14 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2010

Também aqui gostaria de me solidarizar com o 
povo chileno pelo acontecido e também congratular-me 
com a Presidência da República chilena e com todo 
o povo chileno pelo sucesso até agora obtido com o 
resgate dos mineiros. Realmente emocionou todo o 
mundo a forma com que vem sendo feita e a forma 
com que todos se envolveram com o episódio.

Parabenizo também o Senador Suplicy pela ma-
nifestação.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Fora do microfone.) Sr. Presidente, já são 22 mineiros 
salvos. Portanto, faltam apenas 11 para completar o 
resgate, além daqueles que desceram para ajudar os 
mineiros. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias e Sérgio Guerra 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso 
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “A resposta está com 
o Planalto”, publicada na revista Veja, em sua edição 
de 28 de julho de 2010.

A matéria destaca que o PSDB requer ao Minis-
tério Público que investigue se o governo escondeu 
imagens das câmeras de segurança do Palácio que 
prejudicam a candidata Dilma Roussef.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. SÉRGIO GUERRA (PSDB – PE. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 

Srs. Senadores, venho à tribuna no dia de hoje para 

registrar a matéria intitulada “PF indicia ‘aloprado’ por 

fraude em MT”, publicada pelo jornal O Estado de S. 

Paulo, em sua edição de 15 de abril 2010.

A reportagem destaca que Valdebran Padilha e 
seu irmão são acusados de envolvimento em esquema 

de desvio de verbas na Funasa.

Sr. Presidente, solicito que a matéria acima citada 
seja considerada parte deste pronunciamento, para que 
passe a constar dos Anais do Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR. SENADOR SÉRGIO GUERRA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior. DEM 
– BA) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada 
a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 42 

minutos.)
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Ata da 165ª Sessão, Não Deliberativa 
em 14 de outubro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Roberto Cavalcanti, Eduardo Suplicy e Valter Pereira.

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 4 minu-
tos e encerra-se às 17 horas e 58 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – A Presidência recebeu requerimento do 
Senador Sérgio Zambiasi solicitando licença para se 
ausentar dos trabalhos da Casa a fim de participar, 
como Observador Parlamentar, da 65ª Assembléia-
Geral das Nações Unidas, em Nova York, no período 
de 31 de outubro a 9 de novembro do corrente ano.

É o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO No 817, DE 2010

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

participar, na condição de observador parlamentar, da 
65ª Assembléia Geral das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, EUA, nos termos do art. 40 do Regimento In-
terno. Requeiro licença dos trabalhos da Casa, no pe-
ríodo de 31 de outubro a 9 de novembro de 2010, para 
desempenhar a mencionada missão.

Para efeito do disposto no art. 39 comunico que 
estarei ausente do País no mesmo período.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2010. –Se-
nador Sérgio Zambiasi.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – O Requerimento nº 817, de 2010, vai à 
publicação e será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – A Presidência recebeu as seguintes 
Mensagens do Presidente da República:

– Nº 292, de 2010 (nº 581/2010, na origem), 
submetendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Carlos Alfredo Lazary Teixeira, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Especial do Ministério das Relações Exteriores, para 
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re-
pública do Peru; 

– Nº 293, de 2010 (nº 582/2010, na origem), 
submetendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Antonino Lisboa Mena Gonçalves, Ministro de 
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à 
República da Colômbia; e

– Nº 294, de 2010 (nº 596/2010, na origem), 
submetendo à apreciação do Senado a indicação do 
Senhor Marcos Leal Raposo Lopes, Ministro de Pri-
meira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro 
Permanente do Ministério das Relações Exteriores, 
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto 
aos Estados Unidos Mexicanos.

São as seguintes as Mensagens:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – As matérias vão à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – A Presidência recebeu a Mensagem 
nº 295, de 2010 (nº 583/2010, na origem), pela qual 
o Presidente da República solicita seja autorizada a 
contratação de operação de crédito externo, com ga-
rantia da República Federativa do Brasil, no valor de 
até quatrocentos e noventa e cinco milhões de dólares 
dos Estados Unidos da América, de principal, entre 
as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás e o 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvi-
mento – BIRD, destinada a financiar, parcialmente, o 
Programa Corporativo das Empresas de Distribuição 
da Eletrobrás e de Melhoria da Qualidade dos Servi-
ços e de Redução de Perdas Elétricas. 

A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô-
micos.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Blo-
co/PRB – PB) – Os Senadores Cristovam Buarque e 
Aloizio Mercadante apresentaram os Requerimentos 
nºs 818 e 819, de 2010, respectivamente, solicitando 
licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa a 
fim de participarem da XXVI Sessão Plenária do Par-
lamento do MERCOSUL, na cidade de Montevidéu, 
Uruguai.

A Presidência defere os presentes Requerimen-
tos, nos termos do art. 41 do Regimento Interno.

São os seguintes os Requerimentos de-
feridos:

REQUERIMENTO No 818, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, autorização para compa-
recer, como Parlamentar do Mercosul – Legislatura 
2007-2010, à XXVI Sessão Plenária do Parlamento do 
Mercosul, na sede do Parlamento, na cidade de Monte-
vidéu – Uruguai, no período de 18 a 19/10 do corrente 
ano, conforme cópia do documento anexo.

Comunico, ainda, a Vossa Excelência, para fins do 
disposto no art. 39, I, do Regimento Interno, que estarei 
ausente do País nesse período para esse fim.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2010. – Se-
nador Cristovam Buarque.

OF.P/88/2010

Brasília, 7 de outubro de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, solicito a Vossa 

Excelência que autorize o deslocamento da delegação 
de senadores brasileiros que participarão de XXVI 
Sessão Plenária do Parlamento do Mercosul, nos pró-

ximos dias 18 e 19 de outubro de 2010, na cidade de 
Montevidéu, Uruguai.

Trata-se, Senhor Presidente, de dar continuidade 
aos trabalhos do Parlamento do Mercosul, previstos 
para acontecer uma vez por mês, conforme deter-
mina o Protocolo de Constituição do Parlamento do 
Mercosul.

Assim, solicito a Vossa Excelência as providên-
cias necessárias ao deslocamento da delegação de 
senadores brasileiros, relacionados em quadro anexo, 
entre os dias 17 a 20 de outubro de 2010, bem como 
a liberação de passagens aéreas, cobrindo os trechos 
indicados no referido quadro, e diárias para cobertura 
de despesas com hospedagem e alimentação na ca-
pital uruguaia, onde acontecerá a referida Sessão do 
Parlamento do Mercosul.

Solicito, também, que autorize a liberação de 
ponto, diárias e passagens aéreas, conforme quadro 
anexo, para os Consultores Maria Cláudia Drummond 
e Francisco Eugênio Arcanjo, que acompanharão a de-
legação parlamentar brasileira, formada por senadores 
e deputados, para prestar-lhes o necessário apoio lo-
gístico exigido pelo Parlamento do Mercosul.

Por oportuno, encareço a Vossa Excelência que 
autorize a cobertura jornalística de tão importante 
evento por equipe de profissionais da Secretaria de 
Comunicação Social do Senado Federal.

Na oportunidade, certo da atenção de Vossa 
Excelência às solicitações que ora lhe encaminho, 
renovo-lhe os meus sinceros votos de estima e con-
sideração.

Atenciosamente, Deputado José Paulo Toffano, 
Presidente. 

REQUERIMENTO NO 819, DE 2010

Senhor Presidente,
Sendo membro titular da Comissão Parlamentar 

Conjunta do Mercosul, requeiro, nos termos do art. 
40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença 
para ausentar-me dos trabalhos da Casa, no dia 19 de 
outubro de 2010, quando participarei da XXVI Sessão 
do Parlamento do Mercosul, na cidade de Montevidéu, 
Uruguai.

Comunico, ainda, que atendendo o disposto no 
artigo 29 inciso I, estarei ausente do País no período 
de 17 a 19 de outubro do corrente ano. – Aloizio Mer-
cadante, Senador.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – A Presidência comunica ao Plenário que 
foram deferidos, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 
2009, os seguintes Requerimentos:

- nº 728, de 2010, do Senador Inácio Arruda, que 
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
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Senado nºs 332, de 2009, e 134, de 2010. Deferido 
o Requerimento, as matérias passam a tramitar em 
conjunto e vão à Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, em decisão terminativa.

- nº 731, de 2010, do Senador Romero Jucá, que 
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do 
Senado nºs 54, de 2006, e 77, de 2009 - Complemen-
tares. Deferido o Requerimento, as matérias passam a 
tramitar em conjunto e vão às Comissões de Assuntos 
Econômicos, de Assuntos Sociais e de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

- nº 743, de 2010, do Senador Eduardo Suplicy, 
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 325, de 2006, e 458, de 2009. Deferi-
do o Requerimento, as matérias passam a tramitar em 
conjunto e vão às Comissões de Assuntos Sociais e de 
Agricultura e Reforma Agrária, cabendo a esta última 
a decisão terminativa.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Existem vários oradores inscritos. Tem 
a preferência, por acordo, pela Liderança do Partido 
Democratas, o Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, chegou ontem a Teresina, com 
duas horas e meia de atraso, o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, e, pelo visto, permanece ainda lá. A pri-
meira questão que se coloca é se o Presidente foi fazer 
campanha ou se o Presidente foi no exercício das suas 
funções de mandatário chefe da Nação brasileira. 

Essa linha tênue que separa o objetivo da viagem 
que serve apenas para driblar a Justiça Eleitoral não 
pode mais continuar no Brasil. O Presidente usa a es-
trutura que o cargo lhe confere, desce em Teresina com 
alguns Ministros de Estado e Governadores eleitos e 
segue direto para um palanque, onde vai defender os 
candidatos da sua preferência.

A frouxidão nesta legislação precisa de uma aten-
ção melhor. Hoje pela manhã, Sua Excelência parti-
cipa de uma solenidade com Ministros, onde assina 
ordens de serviços.

Mas vamos por partes. Ontem, Sua Excelência, 
num empolgado discurso em frente à Assembleia Legis-
lativa do Estado do Piauí, faz agressões ao candidato 
a Presidente José Serra, ao ex-Presidente Fernando 
Henrique, ao candidato a Governador do Estado Sílvio 
Mendes, a mim e ao Senador Mão Santa. Uma verda-
deira metralhadora giratória, de onde se esperava, na 
qualidade de Presidente da República ou cabo eleito-
ral da sua candidata, mais um pouco de equilíbrio por 
parte de Sua Excelência. Agradece ao povo do Piauí 
pela derrota minha e do Mão Santa – é um direito que 

lhe assiste – e diz que nós prejudicamos muito o Go-
verno dele.

Aí existem meias verdades. Quero lembrar que 
fui inclusive condecorado por Sua Excelência, mais de 
uma vez. Como é que Sua Excelência, o Presidente 
da República, condecora malfeitores, condecora quem 
prejudica o Governo? Aliás, ao receber essas conde-
corações, está escrito nos atos que fiz jus a todas elas 
pelos relevantes serviços prestados ao País. Daí por 
que essa empolgação que Sua Excelência demons-
tra em palanque ao agredir as pessoas tem um viés 
mais grave.

Sua Excelência chegou ao Piauí e recebeu, em 
ato contínuo, o resultado da pesquisa CNT/Sensus, 
que mostra, Sr. Presidente, que a diferença entre a sua 
candidata e o ex-Senador Serra diminuiu bastante. Se 
verificarmos apenas os votos válidos, Dilma tem 52% 
contra 47% de José Serra.

Mas o impressionante é que, em todas as regiões 
do Brasil, Dilma caiu e Serra subiu. Vejamos: Dilma, no 
Norte e no Centro-Oeste, tinha 48%, caiu para 40%; 
Serra tinha 38% e passou para 45%. No Nordeste, 
Dilma tinha 66% e passou para 60%; Serra tinha 24% 
e passou para 32%. No Sudeste, Dilma tinha 52% e 
passou para 43%; Serra tinha 36% e passou para 44%. 
No Sul, Dilma tinha 40,7% e passou para 36,3%; Serra 
tinha 45,5% e passou para 56%. A margem de erro é 
de 2,2% para mais ou para menos. 

Aliás, esse é um dos institutos preferidos de Sua 
Excelência, o Senhor Presidente da República, o que 
justifica, Senador Alvaro Dias, o nervosismo e o tom 
agressivo com que tratou todos lá no Piauí. Aquela 
soberba da vitória antecipada, da comemoração de 
primeiro turno, que não aconteceu, vê-se transforma-
da na diminuição galopante da diferença entre Serra 
e sua candidata. 

Agora, lamento que o Presidente Lula vá ao meu 
Estado para agredir as pessoas. 

Quero dizer que respeito o resultado das urnas 
e estou na minha posição de cumprir, em toda a ple-
nitude, o meu mandato, até o último dia. Aliás, entrei 
no Senado da República na mesma data em que Sua 
Excelência assumiu a Presidência. E vamos aí, juntos. 
Vamos para casa, os dois.

Evidentemente, o impacto que vou sofrer é bem 
menor do que o do Lula. Ele vai voltar para São Ber-
nardo; vai perder... Aliás, o Presidente Itamar Franco 
levanta isso de maneira pedagógica. Vai perder os 
puxa-sacos, os helicópteros, os aviões, as mordo-
mias; vai voltar a ser um cidadão comum. Como a 
nossa vida de Senador não nos proporciona grandes 
mordomias, nenhuma alteração de vida, vou voltar à 
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minha casa, vivendo nas mesmas condições em que 
vivi até agora. 

E me parece que o Presidente Lula, realmente, 
começou a ser vítima da síndrome do “tá chegando 
a hora”. Senador Alvaro Dias, o tal do “tá chegando 
a hora”, quando bate num homem que passa esse 
tempo todo no poder, deve ser terrível. Deve ser ter-
rível! Aquela sensação de que o capim vai começar 
a crescer à sua porta; de que aqueles amigos que o 
cercavam não eram amigos dele, mas da sua caneta; 
que a fidelidade daquelas pessoas não era à figura do 
Presidente da República, mas ao cargo que ele exerce; 
e que elas, de uma maneira muito rápida, passarão a 
prestar as homenagens ao próximo ocupante do Pa-
lácio, seja lá quem for. Aliás, o Senado já tem prova 
disso. Nós, aqui no Senado, conhecemos muito bem 
como essas coisas acontecem. 

Mas o Presidente Lula no Piauí subestimou tam-
bém a inteligência e a paciência dos piauienses. Ele 
vai lá, mostra um grande amor pelo Piauí e hoje pro-
mete assinar, pela quinta vez, ordem de serviço para 
a construção da BR-020. A BR-020, Senador Geraldo 
Mesquita, é a única obra começada por Juscelino Ku-
bitschek, há mais de 50 anos, que não foi concluída; é 
a estrada que liga Fortaleza a Brasília. Neste Governo, 
ele e o Governador do seu partido, o ex-Governador, 
anunciaram, pelo menos sete vezes, em sete anos se-
guidos, o reinício dessas obras. E elas estão, Senador 
Alvaro Dias, paralisadas. 

Depois anunciou a construção do trecho rodovi-
ário ligando Bertolínia a Eliseu Martins, a BR-135. E 
aí eu queria não só mostrar à Nação, mas deixar nos 
Anais da Casa, Senador Alvaro Dias, um fato interes-
sante. O Presidente Lula, há cerca de 40 dias, vetou 
no Orçamento da União os seguintes recursos para o 
Piauí – se o Mão Santa aqui estivesse, diria: “Atentai 
bem!” –: construção da Barragem de Atalaia no Mu-
nicípio de Sebastião Barros; sistema de controle das 
enchentes do rio Poti, em Teresina; construção do tre-
cho rodoviário Bertolínia e Eliseu Martins – é para essa 
que ele dá ordem de serviço, sem haver recursos no 
Orçamento –; construção do trecho rodoviário, divisa 
Piauí/Bahia, São Raimundo Nonato, da BR-020 – é 
essa famosa que ele também vetou no Orçamento –; 
construção do trecho Gilbués/Santa Filomena; cons-
trução das eclusas da barragem da Boa Esperança; 
construção do trecho rodoviário Piripiri/Matias Olím-
pio – BR-222; implantação do perímetro irrigado dos 
tabuleiros litorâneos do Piauí na sua segunda etapa; 
implantação do perímetro irrigado no platô Guadalupe 
na sua segunda etapa. 

Aí vem mais: manutenção da BR-020, manuten-
ção da BR-135, manutenção da BR-316, manutenção 

da BR-343, manutenção da BR-222, manutenção da 
BR-230, manutenção da BR–402, manutenção da BR-
404, manutenção da BR-407. Construção das eclusas 
da barragem da Boa Esperança. E por aí afora.

O Presidente da República vetou todas essas 
obras e agora vai ao Piauí para assinar uma ordem 
de serviço fajuta – fajuta! –, eleitoreira e justificar uma 
ida à capital do meu Estado, com o objetivo de pedir 
voto para os seus candidatos. Faz isso, assinando or-
dem de serviço inócua, porque não existem recursos 
no Orçamento.

O mais grave, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado-
res, é que, em frente ao local onde ele fez o comício, 
há uma obra com recursos do Governo Federal, que 
está paralisada: a construção do Centro de Conven-
ções. E hoje a manchete de um dos blogs de Teresi-
na, do jornalista Elivaldo Barbosa é: “Governo cancela 
contrato com a construtora responsável pelo Centro de 
Convenções”. Deixaram apenas Sua Excelência sair 
do local, do palanque, para fazer esse anúncio.

Aliás, gostaria de pedir à Anac que analise a situ-
ação real do aeroporto de Floriano, cujas obras foram 
iniciadas pela construtora de ligações familiares com 
o ex-Governador e estão paralisadas, prejudicando 
esse aeroporto, de uma maneira muito grave, a cida-
de e toda a região.

Senador Alvaro Dias ouço, com muita atenção, 
o aparte de V. Exª.

O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador He-
ráclito Fortes, primeiramente a nossa solidariedade a 
V. Exª. Subscrevemos o inteiro teor do seu pronuncia-
mento, dizendo, desde já, que começamos a sentir a 
sua ausência. Eu, que o acompanho, há muitos anos, 
desde que era Deputado Federal, um grande compa-
nheiro de Ulysses Guimarães, aprendi a conhecê-lo 
ainda mais de perto, aqui no Senado Federal. Além da 
estima pessoal, há a admiração pelo homem público 
que é, pela postura que adota, pelo comportamento 
de seriedade e de intransigência em relação à imagem 
que devemos construir da instituição que represen-
tamos. Mas, nesta hora em que faz uma abordagem 
sobre promessas, promessas eleitoreiras, é bom dizer 
que teremos que enfrentar uma situação neste País 
que é de debater e aprovar uma reforma política. Isso 
é essencial. Mas estamos aprendendo lições nesta 
campanha que nos autorizam a dizer que não basta 
a reforma política, é preciso uma reforma no compor-
tamento. Precisamos mudar comportamento, o povo 
tem que ser mais respeitado. Um governante não tem o 
direito de desrespeitar o povo como se desrespeita no 
Brasil há tantos anos. A mentira tornou-se uma arma 
poderosa, construtora de elevada popularidade, mas 
essa popularidade é tênue, é eventual, é passageira. 
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Ocorre que as consequências dela certamente advi-
rão. Infelizmente, quando a sociedade despertar para 
a realidade e se aperceber de que foi enganada, pode 
ser tarde. Veja que quando há o despertar as coisas 
acontecem. No primeiro turno, muitos imaginavam a 
impossibilidade de vitória de Serra nas eleições, mui-
tos não acreditavam na hipótese do segundo turno. 
Mas houve um despertar. Repentinamente, a Nação 
acordou e hoje estamos vivendo uma outra realidade. 
Certamente, se V. Exª estivesse disputando a sua elei-
ção de Senador agora, certamente o resultado seria 
diferente, porque houve o despertar. Nós estamos ve-
rificando pelas pesquisas que este é o momento da 
ultrapassagem em alta velocidade. Tudo indica que 
muitos que aqueles que não acreditavam, apostavam 
na hipótese de vitória, no primeiro turno, da candidata 
do Governo, hoje, já estão interpretando o processo 
eleitoral de outra forma, estão admitindo a hipótese 
de vitória de José Serra. Portanto, Senador Heráclito 
Fortes, no próximo ano, nós teremos que encarar essa 
questão da reforma política aprendendo com as lições 
desta campanha eleitoral, mas temos que continuar 
trabalhando também para que ocorra uma mudança 
radical de comportamento dos nossos governantes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Agra-
deço-lhe, Senador. V. Exª tem razão. Aliás, o Piauí, du-
rante todo esse período, foi enganado e, as pessoas, 
muitas vezes, induzidas a repetir as promessas men-
tirosas feitas no Estado. Cito, apenas como referência, 
um episódio em que levaram o nobre Senador paulista 
Eduardo Suplicy a informar, da tribuna desta Casa – 
tivemos até um debate acalorado –, a assegurar que 
havia, no Piauí, na cidade de São Raimundo, um ae-
roporto internacional, o qual, inclusive, tinha uma linha 
regular fazendo voos de Petrolina-Teresina-São Rai-
mundo Nonato. Mostramos a ele que não era verdade 
– eu e o Mão Santa –, mas ele, por questões políticas, 
não se interessou pelo desmentido. 

E aí veio a campanha eleitoral. A Globo sorteou 
São Raimundo Nonato, Senador Suplicy – não sei se 
V. Exª conhece esse episódio – para fazer aquele pro-
grama do Jornal Nacional no Ar. E aí, veja o vexame: 
o avião não pôde descer em São Raimundo Nonato 
porque o aeroporto não era internacional, o aeroporto 
não tinha iluminação noturna e o aeroporto não era se-
quer homologado. Aí foi um vexame, Senador Suplicy. 
Tiveram que contratar um teco-teco, um monomotor 
para levar a equipe de produção da Globo a São Rai-
mundo Nonato para fazer o trabalho.

Quero dizer, Senador Suplicy, que, naqueles dias 
de campanha, andando pelo sol ardente daquela região, 
me lembrei muito de V. Exª: um homem que construiu 
uma imagem de seriedade, de conceito, ter sido leva-

do a cometer esse engano, esse erro com o povo do 
Piauí e nunca ter pedido desculpas aos piauienses por 
aquele erro cometido.

Mas eu quero dizer que o Presidente Lula tem 
até motivos para dizer que somos inimigos – não do 
Piauí, mas dele –, porque, na verdade, Senador Alvaro 
Dias, existe um fato que está embutido e que a história 
irá esclarecer: o grande ódio que Sua Excelência tem 
de quem fez oposição a ele nesta Casa foi a famosa 
derrota da CPMF. 

Isso porque a CPMF, naquele momento, nada 
mais era do que um teste para colocar, em seguida, 
a proposta de votação do terceiro mandato. E aquilo 
o desapontou. E eu fui uma vítima maior do que os 
senhores que votaram pelo fim da CPMF. Porque eu, 
naquela época, informado – graças a Deus sou uma 
pessoa bem informada –, fiz uma denúncia grave de 
uma campanha feita, Senador Alvaro Dias, pelo Banco 
do Brasil. Dizia: “Decida pelo três e conte com o banco 
que é todo seu. O banco da sustentabilidade”. Era uma 
campanha subliminar que se iniciava exatamente na 
defesa do terceiro mandato. 

E o fato foi tão grave que eu fui ao Tribunal de 
Contas, através de uma ação popular. O Banco do Bra-
sil retirou as peças e então perdeu o objeto o processo 
por mim iniciado. Mas eu rememorei. São várias peças; 
essa é apenas uma. Está aqui. O Presidente Lula já 
vai – vai me perdoar –, mas eu quero dizer aos brasi-
leiros que tenho a consciência tranquila de que pelo 
menos contribuí de maneira modesta para que não 
se fizesse com a Constituição brasileira o que se fez 
com a Constituição da Venezuela, o que se fez com a 
Constituição da Bolívia, o que se fez com a Constitui-
ção do Equador e o que se fez, com a ajuda do Brasil, 
com a Constituição da Bolívia, que deu aquele quiprocó 
todo e o Sr. Zelaya foi hóspede de luxo da Embaixada 
brasileira por tanto tempo. 

Nós lutamos pelo fim do terceiro mandato em 
respeito a uma Constituição, e aí até justifico esse ódio 
que Sua Excelência tem e o fato de me incluir no rol 
dos seus marcados para morrer. Mas Sua Excelência, 
quando vai ao Piauí e agradece aos piauienses pela 
derrota imposta a mim e ao Mão Santa, não diz o que 
os seus Ministros fizeram para conseguir a vitória dos 
seus sindicatos: uso da máquina escancarado, des-
vio de recursos, programa do Governo a serviço de 
candidaturas. Esses fatos serão esclarecidos no seu 
devido tempo.

Portanto, Sr. Presidente, esses fatos precisam 
de melhor esclarecimento. Sua Excelência não diz o 
que usou, o que foi usado e como se procedeu a cam-
panha no Estado, tanto é que o Prefeito de Teresina, 
recentemente, ao declarar apoio ao candidato Wilson 
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Martins, disse que o fazia porque o Ministro da Arti-
culação Política, Sr. Alexandre Padilha, assumiu com 
ele um compromisso de liberação de R$110 milhões 
de recursos em verbas para Teresina.

Senador Suplicy me parece que pede um aparte. 
Com o maior prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena-
dor Heráclito Fortes, pedi para verificar aqui os textos 
relativos ao noticiário de hoje sobre a presença do Presi-
dente Lula no Piauí. É fato que o Presidente mencionou 
que Deus escreve certo por linhas tortas ao falar sobre 
a derrota de dois adversários políticos no Piauí, que, 
segundo ele, ajudaram a derrubar a CPMF, referindo-
se a V. Exª e ao Senador Mão Santa. Porém, eu não 
encontrei aqui, salvo o fato de V. Exª e o Senador Mão 
Santa terem sido contrários à prorrogação da CPMF, 
como também aconteceu com os demais Senadores 
do PSDB e dos Democratas, palavras que possam 
ser consideradas ofensivas por parte do Presidente. 
Ele mencionou que, na avaliação dele, acabar com a 
CPMF não foi uma boa coisa para o povo pobre. Isso 
não é uma palavra ofensiva, trata-se de uma opinião. É 
claro que ela é diferente da de V. Exª, mas ele, ali, ava-
liou como bom que o povo do Piauí tenha eleito outros 
Senadores que não aqueles que ajudaram a derrotar 
a emenda da CPMF. Eu acho que não há, da parte do 
Presidente Lula, qualquer palavra que possa ser con-
siderada ofensiva de fato. Há, porém, uma reflexão 
que pode ser feita: é que a ofensa que muitas vezes 
caracterizou a fala de Senadores que aqui criticaram 
o Presidente ou seus Ministros, feita de uma maneira 
bastante pesada, significando ofensas, não ajudou os 
Senadores a serem bem votados. Isso é algo que pode 
ser considerado e deve ser objeto de reflexão.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
está dizendo que me viu, desta tribuna, ofender algum 
Ministro do Presidente Lula? Foi isso que entendi?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – O que 
observei é que, muitas vezes aqui, ouvi de Senadores 
da oposição palavras que estiveram próximas da ofen-
sa ao Presidente, e isso não ajudou esses Senadores 
a serem bem votados.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
alguma vez ouviu o Senador Marco Maciel ofender o 
Presidente da República ou algum Ministro?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Não. 
O Senador Marco Maciel não utilizou de palavras 
ofensivas...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Isso 
derruba a tese de V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...ao 
Presidente e aos Ministros. Sou testemunha disso e, 
inclusive, mencionei esse fato.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Vou 
responder a V. Exª, mas, em primeiro lugar, quero fazer 
um registro à sua elegância. O resultado do primeiro 
turno dessas eleições produziu em V. Exª algo que 
lhe deixou muito feliz: V. Exª é sorrisos o tempo todo e 
passou agora a usar, com esmero, um guarda-roupa 
de quem está esperando uma grande festa.

Evidentemente que vitória de Presidente não é, 
porque nós ainda vamos ter segundo turno. Mas que 
essa eleição do primeiro turno, em algum momento, 
fez muito bem a V. Exª, isso eu tenho certeza de que 
fez! 

Em segundo lugar, Senador, eu gostaria de ter 
cuidado ao lhe responder sobre essa informação que 
V. Exª recebe agora e transmite ao plenário. Eu tenho 
medo de que sua fonte tenha sido a mesma que o in-
duziu àquele erro sobre o aeroporto de São Raimundo 
Nonato. Naquele momento, V. Exª leu uma matéria que 
recebeu de alguém – de um funcionário de um escri-
tório de representação do Piauí em Brasília –, matéria 
que levou V. Exª a cometer um erro gravíssimo, a faltar, 
inclusive, com informações verdadeiras à Casa, o que 
é lamentável para um homem com a sua biografia.

Mas eu queria dizer a V. Exª que é muito fácil 
saber se eu tratei mal, se eu agredi Ministros. Gosta-
ria que V. Exª, por exemplo, perguntasse ao Ministro 
Márcio Thomaz Bastos, que frequentou a minha casa, 
ou ao Ministro Nelson Jobim se esse tipo de coisa 
ocorreu. Eu não vou dar uma relação grande de Mi-
nistros não, eu ficaria no Ministro Antonio Palocci – V. 
Exª tem acesso a ele. Mas vou mais além: pergunte 
à Ministra Dilma Rousseff se eu a tratei mal alguma 
vez, se eu a recebi mal alguma vez em minha casa. 
Pergunte, Senador!

Pergunte à Ministra, candidata a Presidente que 
V. Exª apoia. Pergunte se, pelo menos no caso de um 
deles, divulguei o teor das conversas e dos assuntos 
tratados na minha casa.

Portanto, V. Exª, ao insinuar que eu poderia ter, 
ainda que de longe, agredido a pessoa do Presidente da 
República e dos seus Ministros, comete uma injustiça. 
Pergunte à Ministra Dilma Rousseff – tanto pode ser a 
Dilma das Minas e Energia como a Ministra Dilma da 
Casa Civil – e pergunte ao próprio Presidente Lula se, 
naquele período da desestabilização do seu governo 
por aquele processo disseminado de corrupção em 
que se falava da governabilidade, se ele não teve, na 
pessoa do Senador Heráclito Fortes, não um defensor 
do seu governo, mas um defensor da manutenção das 
regras do jogo democrático neste País. V. Exª não tem 
o direito de cometer uma injustiça com um colega. 

Está provado que a causa que fez com que o 
Presidente da República escolhesse, pessoalmente, 
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os seus cassados, foi, exatamente, a discordância que 
nós tivemos em respeito à democracia, pela derruba-
da da CPMF, que era apenas um teste de fundo para, 
em seguida, se colocar aqui o terceiro mandato. Não 
adianta tapar o sol com a peneira, meu caro Senador 
Eduardo Suplicy, esses fatos estão bem claros.

Estou mostrando aqui a V. Exª aquela propaganda 
do Banco do Brasil do três. Ora, três ações por dia... Por 
que não quatro, cinco ou seis? E o fato foi tão escandaloso 
que a matéria foi retirada do ar, Senador. Daí para frente, 
concordo, passei a ser visto como inimigo do governo.

Acho que o governo tem todo o direito de ter suas 
preferências, de trabalhar pelos seus candidatos, mas 
não tem o direito de usar os métodos que usou. Por 
exemplo, era claro para o Brasil inteiro que a preferên-
cia do Presidente Lula em São Paulo era eleger o Ne-
tinho, que não era do seu partido. Não conseguiu. No 
entanto, pelo que eu saiba, não colocou uma máquina 
poderosa de governo para derrotar os outros candida-
tos. A diferença é essa, Senador Suplicy.

Agora vou entregar a V. Exª, pelo apreço que lhe 
tenho, uma matéria publicada hoje num blog: “Lula 
dissemina agressões e ninguém reclama com ele”. 
Diz a matéria: 

O professor Fernando Henrique Cardoso 
tinha razão quando dizia que vivemos uma época 
do culto à ignorância. O Presidente Lula veio ao 
Piauí e falou mal de meio mundo, atacou os Sena-
dores Heráclito Fortes e Mão Santa, o candidato 
a Presidente José Serra, o próprio ex-Presidente 
Fernando Henrique, de quem foi eleitor, e não 
faltou petardo nem mesmo para o médico Silvio 
Mendes, candidato tucano ao governo do Estado. 
Ele disse que os integrantes do PSDB e de outros 
partidos opositores são gente do mal. [Gente do 
mal!]. Estranho que ninguém tenha reclamado 
com o Presidente pelo excesso de agressividade, 
sobretudo aqueles que, nos últimos dias, têm vol-
tado suas baterias contra alguns políticos locais. 
Lula pode? A ignorância justifica.

Pois não, V. Exª tem a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Senador Heráclito, Senador Heráclito...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 

não!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Gostaria, depois, que V. Exª fizesse um 
simulado de quanto tempo mais necessita...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Vou 
encerrar.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – ...porque já lhe foi dado o dobro do tem-

po, quarenta minutos. Mas, na verdade, terei o maior 
prazer em assistir a este debate, em me enriquecer 
com a presença de V. Exª. Só quero ter uma noção 
de tempo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Vou 
encerrar. Eu apenas ia dar o aparte, mas a assessoria 
do Senador Suplicy recomendou que ele não falas-
se. Quero parabenizar a eficiência da assessoria do 
Senador Suplicy e lamentar que os milhões de votos 
que ele teve por São Paulo, a responsabilidade que 
ele tem de representar São Paulo nesta Casa seja 
calada por um burocrata. Mas o Partido de V. Exª tem 
essa linha de...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Se-
nador Heráclito...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pois 
não! 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em 
2006, tive 8.897.803 votos, quase nove milhões de 
votos...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quan-
tos votos agora teve o Aloysio Nunes?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...cor-
respondendo a 48% dos votos ou quase um em cada 
dois votos no Estado de São Paulo.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Ga-
nhou por 0,5%. Foi uma vitória fantástica!

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Isso 
ocorreu em 2006. Felizmente, tenho mais quatro anos 
para aqui estar. Gostaria de dizer que V. Exª, em alguns 
momentos, utilizou-se de palavras que considerei ofen-
sivas. Não vou dizer a outras pessoas; V. Exª sabe que 
a seu colega Senador. V. Exª, sim, pediu-me desculpas 
privadamente. Mas eu gostaria aqui de registrar: proce-
dimentos dessa natureza não ajudam. Acho que V. Exª 
pode refletir sobre isso. Então, V. Exª tem muito tempo à 
frente pela vida. Está com boa saúde e vai poder refletir 
bem sobre os caminhos que, muitas vezes, traçamos 
juntos. V. Exª foi do Partido ao qual pertenci um dia, o 
MDB. V. Exª participou das lutas pela democratização. 
Em muitas ocasiões, agimos conjuntamente, e, mes-
mo aqui, quando V. Exª era do PFL e, depois, do DEM, 
muitas vezes agimos em cooperação, sobretudo, por 
exemplo, quando V. Exª foi Presidente da Comissão de 
Relações Exteriores. Também o fui de 2003 para 2004. 
Muitas vezes – tenho memória clara sobre isso –, V. Exª 
apoiou ações que realizei no interesse maior da nossa 
Nação, assim como também pude cooperar com V. Exª 
naquele período e, muitas vezes, na comissão, onde 
ambos tivemos e temos tido muita dedicação, para não 
falar das outras, mas especialmente naquela, onde ti-
vemos oportunidade de conviver. Vou lembrar aqui de 
um episódio: quando fui convidado para realizar uma 
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viagem ao Iraque, em 2008, e depois ao Timor Leste, 
também em 2008, a convite do Presidente José Ra-
mos Horta, em ambas as ocasiões, V. Exª, como Pre-
sidente da Comissão de Relações Exteriores, deu-me 
todo o apoio, tanto é que pude ali realizar um relato 
detalhado sobre aquela visita. V. Exª foi muito respei-
toso, atencioso. Houve momentos em que divergimos: 
em relação ao Governador Wellington Dias. V. Exª foi 
um crítico veemente das suas ações, e aqui procurei 
obter informações, sim. Solicitei ao seu governo, a ele 
próprio, à sua assessoria informações, até porque V. 
Exª aqui fazia afirmações. Solicitei informações para 
esclarecer; e as li. Às vezes, não pude ter toda a infor-
mação, a mais completa possível sobre o Piauí, por-
que, afinal, sou de São Paulo e não pude estar lá tanto 
quanto eu gostaria. Gosto muito do Estado do Piauí. 
Lá, vivi momentos ótimos, e V. Exª sabe das visitas que 
lá fiz. Espero voltar muitas vezes. Quero transmitir a 
V. Exª uma coisa pessoal: por vezes, tive uma relação 
muito construtiva e respeitosa com V. Exª, mesmo que 
divergindo, como é natural, e gostaria de voltar a ter, 
nos melhores termos possíveis. V. Exª, ainda há pou-
cos dias – e vou citar: domingo passado – , teve uma 
atitude respeitosa e construtiva comigo. Permita-me 
transmiti-la aqui, para dar um exemplo. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Cla-
ro! 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. 
Exª, no debate da Rede Bandeirantes, disse a mim: 
“Eduardo, sei que a Senadora eleita Marta Suplicy 
está considerando, como outros...” V. Exª mencionou 
que há 12 Senadores que gostariam de ter o gabine-
te do Senador Aloizio Mercadante. Mas, conforme o 
regulamento...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – A 
praxe.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...pre-
visto, a praxe... Inclusive, observei que está no Regula-
mento do Senado de 2006 que os Senadores de uma 
unidade da federação poderão chegar a um entendi-
mento, os que deixam e os que saem. V. Exª, então, 
muito gentilmente, disse-me: “Nesse caso, havendo 
uma carta do Senador Aloizio Mercadante e da Se-
nadora eleita Marta Suplicy ao 1º Secretário – que é 
V. Exª –, isso poderá ser objeto de entendimento, de 
acordo com as normas do Senado.” Agradeço a V. Exª 
por esse gesto. Já informei a ambos. Então, acredito 
que, até a próxima semana, um ofício nessa direção 
chegará. Dou esse exemplo porque minha vontade e 
disposição, por mais divergências que eu possa ter 
em relação ao que V. Exª diz, seja sobre o Presidente 
Lula, seja sobre o agora Senador eleito Wellington Dias, 
que foi Governador do seu Estado, minha intenção é 

de aqui ter uma relação de respeito e de construção, 
mesmo que, por vezes, divergindo severamente, ou 
assertivamente, como no caso da CPMF. Eu avaliava 
que seria bom darmos continuidade à CPMF, mas os 
Democratas e os peessedebistas preferiram que não. 
Perdemos. Foi por pouco que não conseguimos os 3/5 
que a Constituição prevê. E, obviamente, o Presiden-
te Lula, volta e meia, relembra aquele episódio. Ele 
costuma dizer: “Olha, passei uma dificuldade grande 
no Senado, nesses oito anos, e gostaria que a Dilma 
Rousseff, Presidente – porque acreditamos ela vai ga-
nhar a eleição –, tenha margem de apoio no Senado 
mais confortável do que a que eu tive”. Ele costuma 
dizer isso. V. Exª sabe disso, inclusive, no Piauí, ele o 
disse. Eu tenho aqui, também, as reportagens de três 
agências diferentes, que falam do dia do Presidente 
Lula, hoje, no Piauí. Enfim, eu sei que já estamos am-
bos abusando da paciência do Presidente, Senador 
Roberto Cavalcanti, então aqui encerro. Mas eu disse 
exatamente o que eu estava pensando, que não queria 
abusar do direito de aparte.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O Se-
nador Roberto Cavalcanti é, acima de tudo, um homem 
generoso e sabe que, depois de 28 anos de tribuna, 
meu tempo é curto. Então, ele não vai me cercear um 
minuto a mais, um minuto a menos. Não é isso, Se-
nador Roberto?

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Eu, mais do que nunca, sou grato.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu, 
hoje, estou me sentindo como aquelas baleias que se 
perdem na corrente marítima, ali em frente a Copa-
cabana, e que sabem que não retornam mais ao mar. 
Então, ficam fazendo aquele espetáculo para agradar 
aos banhistas, sabendo que será o último ato de suas 
vidas, porque dali não retornarão mais ao oceano. 

De forma que eu quero que V. Exª me sinta na 
mesma situação da baleia. Deixe-me dar meus mergu-
lhos na tribuna desta Casa até o último momento. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Eu discordo, porque há uma suposição 
de que aquelas baleias perderam a cabeça, perderam 
o rumo, e V. Exª jamais perderia o rumo. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
perdi o rumo das urnas. 

O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Não, não, não!

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Eu 
perdi.

Mas, Senador Suplicy, uma coisa que eu não 
carrego na vida é ódio. V. Exª falou do ex-Governador 
Wellington Dias. Eu tenho divergências políticas com 
ele, profundas, pela irresponsabilidade, pela falta de 
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compromisso, pela maneira como induziu o piauiense 
a enganos, mas eu, pessoalmente, não tenho nada 
contra ele. Até uma vez eu disse, aqui, o seguinte: se o 
Senador Wellington Dias, que é um homem muito bem 
casado, fosse solteiro – tenho três filhas – e uma filha 
minha simpatizasse com ele, eu jamais faria nada con-
tra, porque os dois, inclusive, teriam algo em comum: 
gostar de dormir até tarde. Agora, um governo para ele 
administrar, eu jamais daria, porque é um desastre! 

Eu sei separar bem as coisas. Não tenho ódio. 
Não daria um governo, não daria uma quitanda. Ali-
ás, ele montou uma factory lá no Piauí e ela quebrou. 
Quer dizer, não administrou uma factory. Imagine o PT 
daquela época, em 2002, que combatia o capital, em 
que o Deputado Nazareno defendia a renda máxima. 
Ele montou uma factory. Estava lá, descobriram-no 
com a boca na botija, deu uma confusão danada, mas 
como, no Brasil, as coisas acabam assim mesmo, não 
deu em nada, Senador Suplicy.

Eu quero dizer a V. Exª o seguinte: uma das 
saudades que eu vou ter deste Senado é a de V. Exª. 
Agora, eu gostava mais quando V. Exª fazia parte 
daquele cenário uníssono, de uma voz única do PT, 
que combatia a corrupção, que combatia agressões 
à Constituição. 

Esse Suplicy dissidente que eu vejo hoje, às ve-
zes fica rubro de vergonha quando os colegas se en-
volvem no mensalão, quando os colegas se desviam 
do caminho que pregou durante tanto tempo e, às ve-
zes, fica triste e cabisbaixo, muitas vezes participando 
de pronunciamentos emocionados. Eu vejo em V. Exª 
um dissidente, um dissidente no bom sentido. V. Exª é 
um homem que crê nas suas teses e defende as suas 
teses. Eu o admiro muito por esse aspecto.

Fique certo de que as nossas divergências são 
bem menores do que os nossos acertos e não se 
preocupe, porque é muito melhor a nossa posição de 
duas paralelas que nunca se encontram, mas que es-
tão sempre próximas e se respeitam, do que outras 
circunstâncias. 

Eu tenho certeza de que a V. Exª o Brasil pode 
entregar um cofre. A outros do Partido de V. Exª, va-
lham-me Deus e Nossa Senhora! V. Exª sabe muito 
bem disso. Agora, V. Exª, não. V. Exª é um homem... 
Por isso, por isso é que não é cotado para ser can-
didato a vice, a Presidente, e quando quer participar 
de prévia não deixam. Agora mesmo, poderia ter sido 
um candidato de consenso ao Governo de São Paulo, 
mas foi vetado, porque V. Exª tem um outro pensamen-
to. V. Exª consegue carregar dentro de si aquele ideal 
da construção do Partido dos Trabalhadores. Embora 
V. Exª não tenha sido um dos fundadores, foi um dos 
homens que mais...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sou 
fundador do PT. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. Exª 
foi fundador. Perdão, V. Exª foi fundador.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Dez 
de fevereiro de 1980, no Colégio Sion. Fui fundador 
do PT.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – V. 
Exª foi fundador, perdão. V. Exª não participava do PT 
naquela época em que o Lula se encontrava aqui, no 
gabinete, às escondidas com o Petrônio Portella. V. Exª 
é da outra fase. Desculpe-me. Eu preservo tanto a sua 
biografia, que vou tirar essa parte. V. Exª é da outra eta-
pa do PT, aquela que o PT construiu – V. Exª, o Airton 
Soares, aqueles que foram expulsos porque votaram a 
favor da eleição do Tancredo, contra a ditadura, daque-
le período. Quero retificar. Eu tenho pavor de macular 
a biografia das pessoas, mas tenho certeza de que, 
democrata como V. Exª é, em qualquer situação em 
que eu esteja, terei sempre na sua pessoa um canal 
aberto ao diálogo. As nossas divergências, a pressão 
do nosso debate, aqui, começaram quando me senti 
injustiçado, porque injustiçado era o meu Estado, sain-
do de V. Exª, uma pessoa acreditada, representante de 
São Paulo, informações não verdadeiras sobre o meu 
querido Piauí, quando V. Exª, de boa fé, acreditou nas 
informações inverdadeiras que me lhe foram repassa-
das pelo Governador Wellington Dias.

Agora, imagine, Senador Eduardo Suplicy, V. Exª 
num avião com pouco combustível, tendo de descer 
no aeroporto de São Raimundo Nonato. O Brasil não 
aguentaria a sua perda. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/

PRB – PB) – Como orador inscrito, por permuta com 
o Senador Papaléo Paes, falará o Senador Geraldo 
Mesquita, do PMDB do Acre.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Roberto Cavalcanti, 
Srª Senadora Fátima Cleide, Srs. Senadores, aqui, in-
formalmente, quero revelar que eu já estava sentindo 
falta da proverbial fala do Senador Heráclito, algo que 
deixará saudade neste Senado.

Sr. Presidente, nada como um segundo turno 
numa eleição para Presidente da República, num País 
tão grande como o nosso! E há muita gente se compro-
metendo para, já na próxima Legislatura, operar uma 
reforma que as pessoas – creio que equivocadamen-
te – chamam de reforma política. Prefiro chamá-la de 
reforma eleitoral, porque se trata de estabelecer ou 
modificar regras do procedimento eleitoral. Quem sabe 
não seria saudável se estabelecêssemos a obrigatorie-
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dade da realização de um segundo turno em qualquer 
circunstância, desde que ressalvada a possibilidade de, 
no primeiro turno, só existirem dois candidatos?

A coisa muda da água para o vinho. No primeiro 
turno, acompanhamos a candidata oficial do Governo 
a despejar ufanismo, numa campanha em que o ma-
rketing tentou mostrar para a população brasileira ou-
tro Brasil. E olhe que mudança impressionante! Algo 
que me espanta, Senador Alvaro Dias, nesse segundo 
turno, é que algo mudou, porque do ufanismo passa-
mos a uma virulência jamais vista, neste País, numa 
campanha eleitoral. Eu me espantei. Acho que muita 
gente, no Brasil, também anda espantada. Por que 
tanta virulência?

Por vezes – tenho me dado ao trabalho de assistir 
a programas eleitorais, ao chamado horário eleitoral 
–, fico estarrecido: é muito ódio, é muito rancor. Se a 
gente perceber bem, olhando com muita atenção, às 
vezes dá para enxergar a baba escorrendo pelo canto 
da boca. Primeiro, penso que isso é falta de respeito 
com o povo brasileiro, que não merece a introdução, 
no horário político eleitoral, de uma virulência com 
essa carga mortal, com essa intensidade tão gran-
de. A propaganda eleitoral serve para a discussão de 
ideias e de projetos, para engrandecermos o nosso 
País, não para ofensas e baixarias, como temos ob-
servado nos últimos dias no horário eleitoral. Pretender 
ganhar uma eleição com mentiras e ofensas equivale, 
Senador Roberto, a tentar fazer o povo brasileiro de 
bobo. E o povo brasileiro não é bobo, já mostrou por 
diversas vezes isso.

Mentira tem perna curta, Senador Roberto. Vou 
dar um exemplo que vem da minha terra, o Acre. O 
Deputado Henrique Afonso, evangélico, foi eleito, por 
duas vezes, Deputado Federal pelo PT do meu Es-
tado. Pouco tempo atrás, assumiu posições firmes, 
lutando com unhas e dentes, na sociedade e na Câ-
mara Federal, contra qualquer proposição legislativa 
que abrigasse a possibilidade da descriminalização do 
aborto. Vou repetir: o Deputado Henrique Afonso, do 
meu Estado, duas vezes eleito Deputado Federal pelo 
PT, posicionou-se contra o aborto claramente, aber-
tamente, defendendo essa sua posição com unhas e 
dentes. E a defende até hoje, com convicção. E, por 
conta disso, o PT instaurou um processo de expulsão 
do Deputado Henrique Afonso. O Deputado Henrique 
Afonso, hoje, não é mais do PT por conta disso. Foi elei-
to nas últimas eleições, mais uma vez como Deputado 
Federal, porém, pelo PV. Por quê? Porque defendia, 
com convicção, algo que faz parte do programa do PT. 
Por que negar isso, gente? Por que mentir sobre um 
fato desse no programa eleitoral, Senador Roberto? 
É um item programático do PT, da cartilha do PT. E o 

Deputado Henrique Afonso foi expulso por causa dis-
so. Olhe que ele não foi o único no País. Tenho notícia 
de outros Parlamentares...

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Senador 
Geraldo Mesquita, permita-me um aparte?

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Concedo-lhe o aparte, Senadora Fátima.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Senador 
Geraldo Mesquita, eu não gostaria de entrar nessa 
discussão, nem de fazer debate, porque já acho um 
absurdo o que está acontecendo nessa campanha 
eleitoral.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Também acho.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Foge-se 
de debater projetos e o que se vai fazer com o País, 
para debater questões que nem dizem respeito sequer 
ao Executivo, mas, sim, ao Legislativo. Concordo com 
V. Exª: é questão do Legislativo. Apenas quero fazer 
um esclarecimento sobre a situação que V. Exª aponta 
em relação ao Deputado Henrique Afonso. Participei 
diretamente dessa situação dentro do PT. Primeiro, 
quero esclarecer o seguinte: no programa de gover-
no do PT, não há, em momento algum, a questão do 
aborto. O PT discute essa questão, as mulheres do 
PT fazem essa discussão há muito tempo. E tiro des-
sa responsabilidade nossa candidata à Presidência, 
Dilma Rousseff, porque sua filiação, eu diria, é muito 
recente no Partido dos Trabalhadores – a filiação dela 
é de muito pouco tempo, é de antes de assumirmos 
a Presidência da República –, e essa discussão, no 
PT, já vem de longa data. É reafirmado, sim, no seu 
congresso, que essa questão é de saúde pública, de 
atendimento às mulheres vítimas de aborto. É isso 
que defendemos no programa de governo do PT. Não 
é programa de governo para o Governo da República, 
porque nossa sociedade ainda é muito hipócrita e ain-
da está muito distante, na realidade, de defender os 
direitos das mulheres, principalmente o direito à saú-
de, com atendimento especializado e diferenciado à 
saúde da mulher. Isto é o que o programa do Partido 
dos Trabalhadores defende: saúde pública, com aten-
dimento especializado para as mulheres. Nesse pro-
grama, está o item referente ao das mulheres vítimas 
de aborto, que, pela nossa legislação, devem morrer. 
Quando falamos que defendemos a vida, temos de 
saber qual é a vida que temos de selecionar. A maior 
parte das mulheres que fazem o aborto neste País é 
composta de jovens com idade entre 14 anos e 24 anos, 
infelizmente. Senador, o que acho que está em jogo 
mesmo é o financiamento dessa discussão por gran-
des clínicas de aborto neste País, porque é só quem 
vejo lucrar com essa discussão estéril que se faz nes-
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sa campanha eleitoral. Quanto ao caso do Deputado 
Henrique Afonso, sua saída do Partido dos Trabalha-
dores se deu pela forma como ele fez essa discussão 
publicamente, inclusive de forma desrespeitosa com 
seus companheiros de Partido no Parlamento. Foi isso 
o que ocorreu. Sua saída do Partido não se deu pelo 
fato de ele ter uma divergência quanto ao que está no 
programa do Partido. Segundo, ele não foi expulso; ele 
saiu antes. A gente quer esclarecer: ele não foi expul-
so; ele teve oportunidade de defesa.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Senadora Fátima, o processo de expulsão foi ins-
taurado. Ele saiu em razão do processo de expulsão.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Des-
se processo, participei diretamente. E o senhor sabe 
o quanto eu, aqui, encarei as discussões, inclusive, 
com o Deputado Henrique Afonso. Foram discussões 
que posso considerar danosas, inclusive para nossas 
relações partidárias. Ele saiu antes de ser expulso, 
infelizmente.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Exatamente. Ele saiu do Partido antes de ser 
expulso. Ele seria expulso por ter as posições dele, 
que ele defendia.

A Srª Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Senador 
Geraldo, é que, no mínimo, deve haver uma coerência 
de programa para que se possa permanecer no Partido. 
Do contrário, não é um Partido, é uma anarquia.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB – 
AC) – Eu trouxe o assunto à baila apenas para pontuar 
a questão da mistificação – desculpe-me a sinceridade 
– do fato de a sua candidata tentar desvencilhar-se de 
um assunto que ela teria de tratar com muita since-
ridade no programa eleitoral e na campanha política. 
Não vejo por que, em uma hora, tem de assumir uma 
posição e, noutra hora, mistificar aquela posição, ten-
tando induzir o povo brasileiro a considerar que o que 
acredita hoje, ou pelo menos o que diz acreditar hoje, 
é o que sempre defendia e aquilo em que sempre acre-
ditou. Trouxe esse assunto apenas para exemplificar o 
que está acontecendo na campanha eleitoral. Na cam-
panha eleitoral, introduziu-se a mistificação, a mentira 
deslavada mesmo em nosso País. Mentir, ofender pode 
significar também medo de perder o poder, inclusive o 
poder de corromper.

Uma das coisas mais imorais no atual Gover-
no que observo é o modo petista de privatizar. Outra 
questão que ora se tenta introduzir no debate eleitoral 
e ora se tenta tirar desse debate é a questão da priva-
tização. O modo petista de privatizar é que me chama 
atenção: a privatização é feita entre amigos, compa-
dres e apaniguados nas agências, nas empresas pú-
blicas, na máquina pública, em detrimento, inclusive, 

do grande número de servidores públicos qualificados 
que poderiam estar nos cargos de direção neste País, 
nas empresas públicas, nas agências.

Esse aparelhamento do Estado exacerbado me 
faz lembrar aqui de Waldomiro Diniz, de Delúbio So-
ares e do próprio Ministro José Dirceu, por quem eu 
tinha uma curiosidade muito grande – cheguei até a 
ter admiração por ele. Mas ele me surpreendeu no mo-
mento em que se envolveu com essa prática, com essa 
política tão desastrada, que levou aos mensalões. Isso 
me lembra a Erenice, os mensalões e tantas e tantas 
outras práticas ilícitas deste Governo!

Outra coisa que me assusta muito – salve o se-
gundo turno, porque nele é que surgiu essa discus-
são, Senador Álvaro! – é o anúncio de que, se eleita, 
a candidata oficial do Governo contará com esmaga-
dora maioria na Câmara e no Senado. Para mim, os 
Parlamentares são eleitos para defender os interesses, 
em primeiro lugar, sobretudo, do povo brasileiro. Se as 
medidas propostas pelo Governo vão ao encontro do 
que o povo pede e quer, tudo bem; se não, creio que 
é hora de os Parlamentares se afinarem com a popu-
lação brasileira e atuarem com independência.

Pela fala da candidata oficial, o povo brasileiro 
parece que elegeu um teatro de fantoches, não um 
Congresso Nacional. Lembro que foi graças a Parla-
mentares independentes nesta Casa, principalmente, 
que a Contribuição Provisória sobre Movimentação Fi-
nanceira (CPMF) foi derrotada. Assumo isso com res-
ponsabilidade. O povo brasileiro, na sua esmagadora 
maioria, pedia que o Congresso Nacional rejeitasse a 
prorrogação da CPMF. Fui um dos que votaram con-
tra essa prorrogação. Um Congresso obediente, nos 
moldes em que está sendo propalado, teria aprovado 
a permanência da CPMF, para desgosto do povo bra-
sileiro, inclusive.

A ideia que a propaganda eleitoral do PT pas-
sa a todos nós é a de que o Brasil surgiu em 2002 e 
de que, sem o PT no poder, entraremos num tsuna-
mi de caos. Isso é sinistrose! Isso é algo que o povo 
brasileiro não precisa ficar ouvindo, é algo que leva a 
nada. É algo fundado em quê? E logo o PT, que tanto 
pregou, ao longo dos tempos, a alternância no poder 
como base do processo democrático, é que faz isso. 
É esse mesmo Partido que hoje assombra a popula-
ção, pregando o caos político e administrativo caso 
não continue no poder. Quem diria! Quem diria! Isso 
beira a desonestidade. E olha que o processo eleito-
ral não purifica os desonestos, não. Desonesto agora, 
desonesto depois. A população tem de ficar atenta a 
um fato como esse.

Eu já disse, de outra feita, que todo governo tem 
dado sua contribuição ao País. Lembro aqui da pla-
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taforma do Plano Real e da estabilização econômica 
no País, que foram obras do Governo que antecedeu 
o atual Presidente. Foi graças a essa plataforma que 
tivemos a possibilidade de avançar em novas conquis-
tas. As coisas são assim, elas vêm em cadeia, elas não 
surgem da noite para o dia. Na política, não existem 
messias, não se tira coelho da cartola. Os avanços são 
frutos de ações e de medidas anteriores. É isso que a 
população brasileira precisa compreender. É preciso 
refletir muito sobre isso.

Outra coisa que beira a desonestidade é com-
parar situações e resultados de épocas diferentes em 
termos absolutos, como se isso fosse possível. Diz-se: 
“No ano de 1998, fez-se isso; em 2007, fez-se aquilo”. 
Ora, há uma distância temporal muito grande. Num 
período como esse, muita coisa acontece no País, as 
transformações ocorrem. É, de certa forma, desones-
to a gente tentar fazer esse tipo de comparação, de 
forma absoluta.

Por último, eu queria lembrar o que eu já disse 
dias atrás: o povo brasileiro é o grande protagonista 
das transformações que ocorrem neste grande País. E, 
como protagonista que é, o povo brasileiro tem o dever 
de entender o que está por trás da marquetagem elei-
toral. Quanto mais marquetagem, truques e efeitos na 
propaganda eleitoral, mais devemos desconfiar do mi-
lagre prometido. É muita marquetagem, é muito truque, 
é muita mágica! Às vezes, fico esperando que o coelho 
saia da cartola. E isso não ocorre dessa forma.

Iniciei minha fala hoje dizendo que é salutar, é 
saudável a realização de um segundo turno em qualquer 
circunstância, porque ele afunila o processo eleitoral, 
coloca os principais contendores frente a frente. Mas a 
discussão precisa ser honesta, a discussão precisa ser 
de propósitos, de ideias, de projetos para este grande 
País. Não se pode usar o velho artifício de apavorar o 
povo brasileiro: “Olha, se esse pessoal chegar ao poder, 
acabou-se o Brasil”. Isso não existe. Isso não existe, e 
é o que está acontecendo, é a isso que a gente assiste 
no horário eleitoral, lastimavelmente.

Repito: o povo brasileiro não merece isso. Isso é 
uma grosseria, uma falta de respeito com o povo bra-
sileiro, que está atento, aguardando que proposições 
possam levá-lo para cá ou para lá, para que ele possa 
se posicionar definitivamente e ter certeza absoluta, 
convicção na hora de dar seu voto. O povo brasileiro 
tem discernimento, sabe o que está acontecendo. Esse 
já é um filme passado no País. Já vimos introduzirem 
o medo, o pavor nas pessoas, pintarem o adversário 
quase de bandido, de traidor da Pátria. Pelo que a 
gente observa, isso não está pegando, porque o povo 
brasileiro não é chegado a esse tipo de baixaria.

Torço para que, ao final desse processo eleito-
ral, o povo esteja consciente do que representará seu 
voto, porque é o voto que dirá exatamente como as 
coisas devem acontecer no nosso País nos próximos 
quatro anos ou no futuro imediato. Seria muito triste 
se não nos livrássemos de coisas que pesam sobre 
todos nós como um carma e se não nos voltássemos 
para as mil possibilidades que existem pela frente, 
para realizarmos ainda muitas coisas neste País, tão 
bonito e tão querido!

Portanto, era isso o que tinha a dizer hoje, Se-
nador Roberto. E torço para que os programas eleito-
rais, de fato, consigam mostrar à população brasileira 
propostas e ideias concretas, a fim de que possamos, 
ao dar nosso voto, definir o melhor caminho para este 
Brasil.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Geraldo Mes-
quita Júnior, o Sr. Roberto Cavalcanti deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/ PT 
– SP) – Muito obrigado, Senador Geraldo Mesquita.

Tem a palavra agora o Senador Roberto Caval-
canti, do PRB da Paraíba, pelo tempo regimental.

O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – 
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Agradeço, Sr. Presidente, o cumprimento 
da ordem de inscrição. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, manchete 
do jornal Correio Braziliense de domingo, 10 de outu-
bro, resumia com singeleza o pensamento dominante 
na imprensa escrita, falada e televisiva: “Crise do dólar 
mudará discurso de candidatos”.

Até hoje, os candidatos Dilma Rousseff e José 
Serra evitaram uma abordagem mais profunda das 
propostas que, em última análise, serviriam para ofe-
recer aos eleitores as diferenças decorrentes da es-
colha de um ou outro.

É lamentável que o aborto tenha se descolado 
da relevante questão da saúde pública – demanda 
prioritária no Brasil – para configurar, principalmente 
na Internet, uma guerra desprovida de sentido que 
desserve aos eleitores e ao País.

Nessa guerra, perdemos todos, ao deixar passar 
a possibilidade - que só se repete a cada quatro anos 
- de, com a força da democracia, redesenharmos o 
País que sonhamos construir como um legado para 
as gerações futuras.

O que se tem assistido – e eu alertei quanto ao 
risco embutido nessa estratégia – é ao acirramento 
das campanhas. Alimentados por boatos divulgados na 
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imprensa e na Internet, eleitores de ambos os lados se 
comportam como torcedores fanáticos em um jogo de 
futebol, esquecidos de que o que está em disputa é o 
nosso destino, o destino dos nossos filhos, de nossas 
famílias, de nossos vizinhos, de nossos amigos, de 
nossos bairros, de nossas cidades e de nossos Esta-
dos, nos próximos quatro ou mais anos.

Com o empobrecimento dos debates, temas fun-
damentais para o futuro do País são empurrados para 
baixo do tapete, como se questões de segurança pú-
blica, saúde, educação, emprego e renda já tivessem 
sido completa e satisfatoriamente superadas, como se 
vivêssemos na Suíça ou na Dinamarca.

Conhecer o que cada candidato pensa e o que 
pretende fazer sobre cada um desses temas fundamen-
tais é essencial para a decisão pessoal e intransferível 
do voto de cada um.

Apoiar a escolha no conhecimento detalhado de 
suas propostas configura um direito básico, elementar e 
insubstituível do eleitorado brasileiro. Direito esse ame-
açado de não ser exercido pelo turbilhão de equívocos 
que deslocou o foco das questões essenciais para um 
assunto que tem sido manipulado pelas forças midiá-
ticas, em detrimento do voto consciente.

Mas a vida segue seu curso, e a guerra cambial 
levada a cabo no planeta - assunto em destaque nos 
jornais nos últimos dias, pelas consequências ame-
açadoras para os produtos exportados pelo Brasil - 
forçará a recolocação desses temas vitais no centro 
do debate.

O derretimento do dólar já mobiliza lideranças 
globais e, pelas suas implicações no bolso do cida-
dão comum, independentemente do país em que ele 
habita, mas especialmente para os moradores de pa-
íses exportadores como o Brasil, abrirá caminho para 
a retomada desses temas fundamentais.

A supervalorização do real frente à moeda norte-
americana poderá pôr em risco a indústria nacional e 
os empregos arduamente conquistados nos últimos oito 
anos de crescimento sustentado do Governo Lula.

Construir, desconstruir; vida ou morte. Eu me ati-
ve ao episódio fantástico ocorrido nos últimos dias no 
Chile, referente ao resgate daqueles 33 mineiros que 
lá estavam, a 700 metros de profundidade. E refletia no 
sentido das dificuldades, quanto de investimentos foram 
realizados para que se retirassem aqueles mineiros 
com vida, que esforços internacionais, que tecnologia 
foi ali aplicada. Talvez possamos dizer: “simplesmente 
para resgatar 33 vidas”. Porém, 33 vidas é muito. Na 
verdade, o que se vê nos dias atuais é a não consci-
ência da importância da vida, é a não consciência da 
manutenção das empresas.

Construir uma empresa é por demais oneroso, 
custoso, demorado. Destruir uma empresa é rápido. O 
mal é rápido, o bem é lento. Construir uma reputação 
é um trabalho insano, de anos e anos. Destruir uma 
reputação é um flash, é um momento, é uma nota na In-
ternet. Nós, brasileiros, temos que atentar para isso.

Essa campanha eleitoral está ganhando um grau 
de acirramento que destrói o Brasil. São boatos sobre 
a Petrobras, são boatos sobre a Embraer, são ques-
tionamentos que se fazem aqui no tocante à perda da 
credibilidade e da pujança que o País ocupa.

Então, peço a V. Exªs e às senhoras cidadãs e 
aos senhores cidadãos que nos escutam que reflitam 
sobre o valor que o Chile deu ao resgate daqueles 33 
mineiros e à importância da vida.

Recentemente, dias atrás, durante esses seten-
ta dias em que aqueles mineiros lá se encontravam, 
li nos canais de informação que houve um acidente 
em determinado país no qual uma composição ferro-
viária impactou um ônibus, e lá morreram mais de 33 
pessoas. Então, é muito fácil destruir, e é muito difícil 
construir.

O fato, Sr. Presidente, é que o dólar tem dado si-
nais visíveis de fraqueza, e o mundo está preocupado 
com isso. Cogita-se mesmo que ele esteja morrendo 
e que precisa, portanto, ser substituído na função de 
moeda global. Talvez, por isso, seja cada vez mais ne-
cessário pensarmos alternativas para a substituição do 
dólar como moeda internacional.

Algumas ideias têm surgido nesse sentido. 
O Presidente do Banco do Povo da China, Zhou 

Xiaochuan, por exemplo, defende substituir o dólar 
pelos Direitos Especiais de Saque (DES), do Fundo 
Monetário Internacional (FMI), uma vez que a moeda 
de reserva dominante traria maior estabilidade à eco-
nomia global.

A mesma tese também é defendida por Joseph 
Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia.

Outra ideia surge a partir de um relatório do Deuts-
che Bank, mostrando que um grupo de doze bancos 
centrais asiáticos começa a adotar políticas monetárias 
precursoras de uma futura união monetária.

A Ásia conta com um número crescente de acor-
dos comerciais, numa integração parecida com a da 
Europa em 1992.

Existe um plano - semelhante ao da criação do 
euro - para uma unidade monetária asiática, precedi-
da pela convergência das taxas de juros nacionais. De 
acordo com esse relatório, doze moedas - incluindo-se 
a chinesa, a coreana, a indiana e a australiana - mos-
tram movimentos similares aos das moedas europeias 
antes da criação do euro em 1999.

OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL266



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 47243 

A nova moeda asiática poderia competir com o 
euro, para se tornar o novo padrão monetário inter-
nacional.

O Brasil, por sua vez, tem defendido, em alguns 
foros internacionais, que, gradualmente, passemos a 
usar moedas nacionais em operações de comércio 
exterior com os países do Bric – aliás, abordei esse 
assunto recentemente.

A primeira tentativa nesse sentido pode aconte-
cer com a Rússia.

O tema foi objeto da VI Reunião da Comissão 
Intergovernamental Brasil-Rússia de Cooperação Eco-
nômica, Comercial, Científica e Tecnológica, realizada 
nos dias 7 e 8 do corrente, em Brasília.

De acordo com o Embaixador do Brasil em Mos-
cou, Carlos Paranhos, a matéria será encaminhada 
numa negociação entre os bancos centrais dos dois 
países, numa reunião ainda em outubro, no Rio de 
Janeiro.

Para o Governo brasileiro, a medida poderia ter 
impacto positivo para as nossas exportações, já que o 
uso de moedas nacionais poderia dar mais confiança 
ao setor privado e eliminaria a dependência de ambos 
os países da moeda norte-americana, trazendo mais 
estabilidade aos valores das moedas dos dois países 
no comércio multilateral.

A adoção de moedas nacionais, dos Direitos Es-
peciais de Saque - que citei há poucos minutos -, ou 
mesmo de uma futura moeda asiática como novo refe-
rencial para o comércio internacional são algumas das 
possibilidades que estão sendo discutidas atualmente 
e que merecem ser debatidas com maior profundidade 
também aqui, no Senado Federal.

Não é possível, Srªs e Srs. Senadores, que con-
tinuemos a conviver, de forma até certo ponto irres-
ponsável e leviana, com a instabilidade monetária 
atrelada ao dólar, sem discutirmos alternativas viáveis 
e factíveis!

É fato que a desvalorização da moeda americana 
vem afetando o rendimento das reservas internacio-
nais e, pior que isso, o resultado das exportações. Isso 
afeta particularmente países que têm grandes reser-
vas em dólar e são exportadores, como, por exemplo, 
Brasil e China.

Estima-se que os governos de todo o mundo 
tenham US$7 trilhões em reservas e que os ativos 
negociados pelos mercados cheguem a US$90 tri-
lhões, segundo o economista Edwin Truman, do Insti-
tuto Peterson de Economia Internacional, citado pela 
BBC Brasil.

É importante destacar, Sr. Presidente, que, em 
conjunto, os países do Bric têm reservas internacionais 
calculadas em U$2,8 trilhões, embora não divulguem a 

composição dessas reservas. Estima-se que, no caso 
da China, a participação dos ativos em dólares chegue 
a 70% de suas reservas. Essa terá sido, provavelmente, 
uma das razões pelas quais aquele país fora o autor 
da proposta de se discutir uma alternativa à moeda 
americana na primeira reunião do Bric, realizada em 
junho do ano passado. Em decorrência do que nela se 
acordou é que vêm sendo desenvolvidos estudos para 
uma eventual substituição do dólar no comércio entre o 
Bric, como foi confirmado pelo Embaixador Paranhos, 
no que se refere às relações Brasil-Rússia.

A substituição do dólar nas transações bilaterais, 
aliás, já está sendo utilizada nas relações comerciais 
do Brasil com a Argentina desde outubro de 2008. O 
sistema adotado permite a liquidação de operações em 
pesos ou em reais, dependendo dos interesses dos 
participantes das transações comerciais. Contudo, até 
a metade de 2009, esse sistema movimentava ape-
nas 3% de todo o comércio entre Brasil e Argentina, 
segundo o Banco Central do Brasil, o que evidencia, 
ainda, a preferência pela utilização do dólar.

Nos últimos dias, a guerra cambial colocou os 
presidenciáveis em uma encruzilhada. Segundo os 
analistas, a se confirmar a necessidade de o Banco 
Central subir juros até o segundo semestre de 2011 
para conter a inflação, a enxurrada de dólares só au-
mentará, valorizando mais o real e tirando a compe-
titividade das exportações brasileiras, o que significa 
grave ameaça aos empregos internos.

No início do mês, o Presidente Lula baixou vá-
rias medidas para conter a excessiva valorização do 
real, como a duplicação - de 2% para 4% - do IOF in-
cidente sobre a entrada de dólares; medida logo co-
piada pela Ásia e que, felizmente, começa a produzir 
resultados.

Contudo, Sr. Presidente, é nesse quadro que 
alguns chamam de “a hora da verdade” que o conhe-
cimento das propostas de governo de cada cidadão 
assume uma conotação dramática.

É nesse momento que também se faz necessário 
que possamos conhecer a proposta de cada candidato 
a respeito do tema.

Não podemos nos esquecer de que o próximo 
Presidente da República dependerá visceralmente do 
Congresso Nacional, e não é verdade que “por mais 
que se diga que os candidatos leram livros semelhan-
tes, seus partidos leram livros muito diferentes”, con-
forme afirmou conhecido economista ao caderno de 
economia do Correio Braziliense.

Ruídos causados por temas que envolvem aborto, 
união estável entre pessoas do mesmo sexo e controle 
da mídia reduzem os espaços para que os candidatos 
aprofundem e expliquem suas iniciativas de governo 
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e devem ser repelidos em benefício da temática ma-
croeconômica e social.

O assunto do momento no mundo – a guerra 
cambial, que não pode se tornar uma guerra comercial 
– pode representar o fio condutor que alçará os temas 
até então intocados, os tabus como reforma política, 
tributária, trabalhista, previdenciária, gestão pública 
e outros, ao lugar privilegiado que já deveriam estar 
ocupando: o centro do palco dos debates.

É o que esperamos dos candidatos. É o que o 
Brasil exige dos seus governantes.

Menos que isso, só serve a interesses escu-
sos!

Era isso, Sr. Presidente. É o apelo que faço, para 
que possamos mudar o foco do debate entre os presi-
denciáveis; para que possamos deixar de lado temas 
que visam tão somente a polemizar, para arrancar das 
populações suas definições. Na verdade, não assisti-
mos, ainda, entre a candidata Dilma Rousseff e o ex-
Governador José Serra, nos diversos canais de tele-
visão e de rádio e em outras organizações, ao debate 
de temas importantíssimos, como o momento cambial 
em que vive o Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a tole-
rância do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador Roberto Caval-
canti. V. Exª aborda um tema muito relevante, que deve 
ser objeto de reflexão e provavelmente dos debates 
entre os candidatos Dilma Rousseff e José Serra, a 
política cambial, ainda mais diante dos sinais de que 
tem havido uma valorização significativa do real em 
relação ao dólar, com efeitos sobre a nossa balança 
de pagamentos.

Agora, tem a palavra a Senadora Fátima Cleide, 
do PT de Rondônia, por permuta com o Senador Au-
gusto Botelho.

A SRª FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, desta 
tribuna, em primeiro lugar, agradecer – uma vez que 
é a primeira vez que, pós o primeiro turno, falo desta 
tribuna – os 225.300 votos que recebi na disputa à re-
eleição para uma cadeira neste Senado Federal. 

Não fui eleita, mas me sinto vitoriosa, Sr. Presi-
dente, porque enfrentei uma campanha em que tudo 
que está acontecendo no nível nacional aconteceu 
no meu Estado, e – como já era de se esperar – com 
muito mais intensidade, uma vez que eu sou a Rela-
tora do PLC nº 122, do qual tanta coisa equivocada 
se fala neste País. 

Mas, não vim aqui, hoje à tarde, para falar do 
PLC nº 122. Quero dizer que, apesar de toda a cam-

panha difamatória que sofri no meu Estado, houve 
o enfrentamento que fiz ao poder econômico e ao 
poder político. Ao poder econômico em especial, Sr. 
Presidente, porque hoje a compra de votos está até 
legalizada: quem tem muito dinheiro pode contratar 
pessoas para trabalhar na campanha. Esse contrato 
não é fiscalizado por ninguém. As pessoas recebem 
e ficam em casa. No dia da eleição, vão lá, votam, ou 
distribuem o dinheiro que receberam. 

Infelizmente, nós aprovamos. Aqui, como legis-
ladores, deixamos passar. Espero que o próximo Con-
gresso Nacional possa ter um olhar mais claro sobre 
essa questão, porque, na realidade, legalizamos agora 
a compra de votos. Pelo menos, foi o que vi aconte-
cer no meu Estado. Quem tem muito dinheiro contrata 
200 mil pessoas para trabalhar. E fica por isso mesmo. 
Está legalizado, a lei diz que pode contratar. Nós, ao 
aprovarmos essa questão, pensávamos na proteção 
ao trabalho, com o contrato de trabalho e tudo o mais. 
Mas não é bem assim que as coisas acontecem na 
realidade, no dia a dia, principalmente na periferia 
deste País.

Disputei, Sr. Presidente, com dois ex-Governa-
dores. Além do poder econômico, há o poder político. 
Disputei com pessoas que precisavam ter um mandato 
para poder não ter a Justiça nos seus pés. Por isso, 
sinto-me vencedora, porque cada um desses votos 
que recebi foi qualificado, de pessoas que realmente 
têm opinião no meu Estado. Isso representa 25% do 
nosso eleitorado. De forma que estou bastante feliz. Fiz 
a campanha, não fugi ao debate. Inclusive, vim a este 
plenário para fazer o debate franco e honesto acerca 
das questões colocadas, da forma como aqui se refe-
riu o Senador Roberto Cavalcanti. Também considero 
que os temas que estão pautando a campanha elei-
toral, nesta eleição de 2010, eles simplesmente estão 
existindo em função de uma tendência da oposição de 
não querer discutir o projeto de desenvolvimento para 
este País, de fato.

Então, Sr. Presidente, quero aqui, além de agrade-
cer, parabenizar também os eleitos de nossa coligação. 
Parabenizar o Deputado Mauro Nazif, que conseguiu 
sua reeleição para a Câmara Federal; o Padre Tom, 
nosso candidato, do Partido dos Trabalhadores, eleito 
Deputado Federal; os nossos três Deputados Estaduais 
do PT, o Hermínio, a Epifânia, o Deputado Ribamar, e 
o Deputado Jesualdo, do PSB, que foram conduzidos 
à Assembleia Legislativa. Quero também agradecer 
a toda a minha assessoria, aos meus amigos, aos 
aliados, aos prefeitos que me apoiaram, em nome do 
meu Prefeito, da minha capital, Roberto Sobrinho, do 
Partido dos Trabalhadores, e do Prefeito Laerte Go-
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mes, que é Presidente da Associação Rondoniense 
dos Municípios.

Quero também dizer que o Partido dos Trabalha-
dores teve um candidato ao Governo do Estado de Ron-
dônia, nosso companheiro Eduardo Valverde, que ficou 
em terceiro lugar na disputa. E, a partir da definição das 
eleições, o PT se reuniu em meu Estado e o Diretório 
Estadual optou por, neste segundo turno, defender a 
candidatura de Confúcio Moura, que é candidato do 
PMDB ao Governo do Estado de Rondônia. 

Portanto, Sr. Presidente, neste segundo turno, em 
Rondônia, nós vamos de 13, para a Presidente Dilma, 
e vamos de 15, com Confúcio Moura, para alternar o 
poder no Estado de Rondônia e romper de vez com o 
ciclo de governos truculentos que nós temos no Esta-
do, de péssimas administrações. Eu confio que o Dr. 
Confúcio fará um governo muito bom, porque, inclu-
sive, na nossa discussão, ele, inicialmente, já aceitou 
diversos pontos do nosso programa de governo, que 
foram incluídos imediatamente no seu plano, como as 
questões relativas à educação, à saúde, à segurança 
e também à economia do Estado, em que propomos 
que seja dado fim a uma cobrança antecipada de im-
posto que existe na fronteira do Estado de Rondônia 
com Mato Grosso, na cidade de Vilhena.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta sema-
na é marcada por duas datas que para mim são muito 
caras: o Dia da Criança, dia 12 próximo passado, e o 
Dia do Professor, que acontecerá no dia de amanhã. 
Venho a esta tribuna, neste ambiente de disputa elei-
toral, lembrar essas datas. 

O dia 12 de outubro é um dia de júbilo, mas tam-
bém de reflexão sobre as políticas públicas que nós 
estamos construindo, e devemos continuar avançando, 
para as nossas crianças, pois a elas está destinado 
o futuro, que será mais ou menos promissor confor-
me forem as nossas ações no presente. E esse futuro 
promissor, Sr. Presidente, está intimamente ligado à 
educação e às condições que forem oferecidas aos 
seus profissionais. É a esse tema que quero me refe-
rir nesta tarde.

Amanhã é dia 15 de outubro, Dia do Professor, 
dia que lembra a primeira lei do magistério no Brasil, 
em 1827. É também um dia para reafirmarmos nossos 
compromissos com os profissionais da educação bra-
sileira, garantindo um salário digno, plano de carreira e 
condições dignas para o exercício do magistério.

Nosso País vive de fato um momento especial, 
um processo eleitoral marcado por críticas pessoais, 
calúnias, difamações, quase sempre escondido pelo 
anonimato, nas redes sociais e nos correios eletrôni-
cos. A prática da boataria eleitoral, no passado utilizada 
no boca a boca, hoje se disseminou em situações que 

podem ser cristalizadas em textos da rede mundial de 
computadores, cujos autores poderão ser facilmente 
descobertos e denunciados aos tribunais, que os res-
ponsabilizarão por seus atos irresponsáveis. Assim 
espero, Sr. Presidente.

Em que se baseiam esses boatos e essas difa-
mações? Ora, baseiam-se num processo crescente 
de demonização do Partido dos Trabalhadores. Hoje 
mesmo já vimos aqui um desfile de afirmações e rea-
firmações por nós conhecidas há trinta anos, Senador 
Suplicy. Buscam elas incutir na opinião de milhões de 
brasileiros e brasileiras o preconceito e a discriminação, 
e, por aí, construir políticas de segregação e de ódio.

Eu, Sr. Presidente, sou filiada ao Partido dos Tra-
balhadores, e me orgulho de ser. Entre as qualidades 
que mais admiro no meu partido estão a diversidade 
de opinião de nossos militantes e, sobretudo, a uni-
dade de ação em busca de uma sociedade mais justa 
e igualitária.

Mentira após mentira, calúnia após calúnia, os 
ataques buscam, sempre, tirar do foco das eleições as 
comparações entre governos e entre propostas para 
o próximo governo. Voltam-se, antes, para questiona-
mentos sobre a honra e sobre posições pessoais em 
relação a assuntos polêmicos.

Sr. Presidente, ao assistir ao debate eleitoral, vejo 
um total desrespeito da oposição ao Congresso Nacio-
nal. Ela trata de deliberações que devem ser construí-
das e legisladas nesta Casa como se fossem decisões 
monocráticas do chefe do Poder Executivo. 

Vivemos, embora na plenitude de nossa demo-
cracia, um processo deseducativo, causa e efeito de 
um vale-tudo pelo poder.

Se fosse interesse da oposição debater politica-
mente os projetos para o país, deveria elevar o nível do 
debate e informar a população sobre o que pretende 
fazer se chegar novamente ao governo.

Do pouco debate político que efetivamente está 
acontecendo nestas eleições, consolidou-se como tema 
de emergência nacional o da educação brasileira. De-
bate, aliás, que tem sido realizado à exaustão nesta 
Casa, mais ainda agora, quando começam a frutificar 
as medidas do governo do Presidente Lula em todos 
os níveis da educação nacional.

Fico feliz em ver o candidato da oposição falan-
do que vai construir escolas técnicas, ainda que, nos 
governos anteriores, quando tiveram oportunidade 
de fazer isso, o que fizeram foi – ao contrário – invia-
bilizar o investimento de recursos públicos no ensino 
tecnológico.

Tendo recebido um Estado sucateado por uma 
política que considerava, e ainda considera, o investi-
mento público como gasto e priorizava o investimento 
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privado – concepção ainda reinante nas políticas da 
oposição –, o governo do Presidente Lula precisou re-
construir passo a passo a educação brasileira, elabo-
rando, aprimorando e reafirmando consensos entre os 
movimentos sociais da educação, gestores e governos 
de toda a Federação, de Municípios e dos Estados.

Com isso, lançou-se em 2007 o PDE, o Plano de 
Desenvolvimento da Educação, chamado também de 
PAC da Educação, que implantou definitivamente uma 
visão sistêmica e integradora da educação nacional. 
Conforme afirma o próprio PDE: “A relação recíproca 
entre educação e desenvolvimento só se fixa quando as 
ações do Estado são alinhadas e os nexos entre elas 
são fortalecidos, potencializando seus efeitos mútuos. 
Desse movimento de busca de sintonia das políticas 
públicas entre si depende a potencialidade dos planos 
setoriais, inclusive o educacional, que passam, nesses 
termos, à condição de exigência do desenvolvimento 
econômico e social, garantindo-se que o todo seja 
maior que a soma das partes”.

Como vemos, Sr. Presidente, a educação foi ele-
vada pelo governo do Presidente Lula à condição de 
exigência para o desenvolvimento econômico e social. 
E o consenso construído em torno da educação envol-
veu diferentes setores sociais, dos trabalhadores aos 
empresários, dos professores aos alunos, das esco-
las privadas às escolas públicas, em todas as regiões, 
propondo, acompanhando e avaliando a consistên-
cia das políticas públicas voltadas para a educação, 
como o ProUni, a Universidade Aberta, o Fundeb, o 
Piso Salarial Nacional do Magistério, o Ideb, o Reuni, 
os Ifet, entre tantas outras iniciativas do Governo Fe-
deral. Uma mudança de política em tais dimensões, 
conquistada por nosso País nos últimos anos, precisa 
ser consolidada pelo Estado nacional. Eis uma tarefa 
urgente para o Parlamento.

Quero destacar, Sr. Presidente, em primeiro lu-
gar, o PLC nº 280 de 2009, cujo substitutivo no Senado 
Federal, de minha autoria, já retornou à Câmara dos 
Deputados como PL nº 5.395 de 2009, estando com 
o Relator, Deputado Iran Barbosa, na Comissão de 
Educação daquela Casa. A aprovação dessa lei deverá 
consolidar as políticas de formação dos profissionais 
de educação em todo o País, um passo fundamental 
para uma educação de qualidade. 

Em segundo lugar, temos que nos referir ao Piso 
Salarial Nacional do Magistério da Educação Básica, 
uma conquista de muita luta e negociação incansável 
dos profissionais da educação básica de todo o Brasil. 
O Piso Salarial Nacional teve sua aplicação, Sr. Presi-
dente, obstruída pelo Supremo Tribunal Federal, que, a 
pedido de governadores de cinco Estados – a maioria, 
curiosamente, da oposição –, criou uma grande confu-

são ao cortar o projeto ao meio, transformando o que 
deveria ser piso em salário mínimo profissional.

Para tentar resolver esse imbróglio, construído 
por tais “amigos da educação”, o Governo Federal 
apresentou na Câmara dos Deputados o PL nº 3.776 
de 2008, que foi relatado nesta Casa pelo Senador 
Cristovam Buarque. Quero apelar à Mesa Diretora da 
Câmara dos Deputados para que dê celeridade ao 
encaminhamento do referido projeto de lei, que está 
aguardando designação de relator.

Sr. Presidente, todas essas políticas para a edu-
cação brasileira devem estabelecer um novo patamar 
de metas e estratégias na busca da universalização 
com qualidade. Essas metas e as respectivas estraté-
gias para atingi-las deverão estar previstas no próximo 
plano decenal para a educação brasileira, o novo Plano 
Nacional de Educação. 

O atual PNE termina sua vigência no fim do ano 
em curso. Com isso, urge que as Casas Legislativas, 
ao receberem do Poder Executivo a nova proposta de 
Plano Nacional de Educação, reúnam-se em esforço 
concentrado para entregá-lo à Nação ainda nesta le-
gislatura.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, estas eleições são 
decisivas para o rumo que tomarão as políticas públicas 
no Brasil, principalmente na área da educação. 

Mesmo com o balanço altamente positivo das 
políticas públicas direcionadas à educação no governo 
do Presidente Lula, é muito grande a distância entre a 
demanda da população brasileira e as dimensões dos 
serviços públicos a serem oferecidos. Diferentemente 
das posições neoliberais, que defendem um Estado 
mínimo, nosso governo propõe um Estado que tenha 
condições de atender a todas as demandas sociais.

Para tanto, nosso compromisso é com a conti-
nuidade das mudanças que estão transformando o 
Brasil em uma grande potência mundial a partir do 
investimento no desenvolvimento social, sustentáculo 
do desenvolvimento econômico. Só assim poderemos 
comemorar de verdade futuros Dias das Crianças feli-
zes e Dias dos Professores valorizados. E a continui-
dade desse projeto, Sr. Presidente, significa eleger 
Dilma Presidente. 

Para isso, amanhã, a nossa candidata estará lan-
çando o seu programa de governo para a educação, 
para a juventude e para a área da ciência e tecnologia 
em São Paulo. Para lá acorrerão todos aqueles que 
defendem a educação pública de qualidade, gratuita, 
laica e para todos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Muito obrigado. Meus cumprimentos, Se-
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nadora Fátima Cleide, por seu trabalho, pela análise 
que faz. Quero cumprimentá-la também pela campanha 
que desenvolveu no Estado de Rondônia em defesa 
de seu mandato, em defesa dos propósitos do Partido 
dos Trabalhadores.

Passo a palavra agora ao Senador Alvaro Dias, 
do PSDB do Paraná, invertendo a ordem comigo. S. 
Exª mostrou muita vontade de se expressar agora; 
então, vou falar em seguida. 

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Eu agrade-
ço, Senador Suplicy, porque tenho viagem logo a seguir 
para a cidade de Londrina, onde amanhã estará José 
Serra, nosso candidato à Presidência da República. 
Devo lá estar, na minha cidade, para recepcioná-lo. 

Inicialmente, Sr. Presidente, Senadora Fátima 
Cleide, Srs. Senadores, trago o resultado de auditoria, 
realizada pelo Tribunal de Contas da União, por nossa 
solicitação, junto às entidades fechadas de previdência 
complementar, patrocinadas por empresas públicas, 
que aplicaram recursos na Cooperativa Habitacional 
dos Bancários (Bancoop). Uma auditoria sobre a re-
gularidade das aplicações, ausência de prejuízo às 
entidades. 

Esse trabalho foi realizado rapidamente pelo Tri-
bunal de Contas da União. Quero louvar a eficiência 
do nosso Tribunal de Contas, que tem realmente pres-
tado um grande serviço ao País, fiscalizando, apesar 
da ausência de recursos humanos suficientes e de ins-
trumentos necessários para uma boa fiscalização das 
ações do Poder Executivo; e sempre com uma ação 
de quem governa no sentido de limitar sua capacida-
de de fiscalizar. Mas tem sido exemplar a atuação do 
Tribunal de Contas da União, e queremos fazer justiça 
a esse desempenho. 

Nesse caso, ainda não analisamos o relatório, 
mas já podemos adiantar que, quanto à Petrobras, 
não houve possibilidade de auditoria por ausência de 
informações. A Petrobras se recusou a transferir ao 
Tribunal de Contas da União as informações neces-
sárias para a realização da auditoria.

Diz aqui o relatório do Ministro Campelo: 

Quanto à Petrobras, os argumentos apre-
sentados pela empresa para eximir-se de pres-
tar as informações solicitadas não se coadu-
nam com a legislação que rege a matéria e 
com a jurisprudência desta Corte.

Portanto, a Petrobras argumentou que não po-
deria, que não tem esse dever de fornecer informa-
ções.

Nos termos do art. 25 da Lei Comple-
mentar nº 108/2001, as ações exercidas pelo 

órgão fiscalizador das entidades fechadas de 
previdência complementar, no caso a Previc, 
não eximem os patrocinadores da responsabili-
dade pela supervisão e fiscalização sistemática 
das atividades das suas respectivas entidades 
de previdência complementar.

Além disso, nos termos do parágrafo úni-
co do art. 63 da Lei Complementar nº 109/2001, 
os administradores dos patrocinadores são 
também responsáveis civilmente pelos da-
nos ou prejuízos que causarem, por ação ou 
omissão, às suas respectivas entidades de 
previdência complementar. 

Em consonância com o art. 3º da Lei 
Complementar nº 109/2001, a legislação pro-
curou dotar os patrocinadores de instrumen-
tos adequados para que possam exercer a 
devida supervisão e fiscalização sistemática 
sobre suas ações. Portanto, entendemos ca-
bível alertar a Petrobras sobre a necessidade 
da realização da supervisão e fiscalização 
sistemática em sua Entidade Fechada de Pre-
vidência Complementar, bem como sobre a 
responsabilidade dos administradores da Pe-
trobras pelos danos ou prejuízos que causa-
rem, por ação ou omissão, à sua entidade de 
previdência complementar.

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, a Petro-
bras, eu diria não a empresa, mas a direção da Petro-
bras, os responsáveis pela gestão administrativa da 
empresa a transformam em verdadeira caixa-preta. Os 
segredos lá estão guardados a sete chaves. E por quê? 
Se é uma empresa pública, se é do povo brasileiro, se 
é a mais importante empresa nacional, por que guar-
dar segredos numa verdadeira caixa-preta? Quais as 
razões que levam os administradores da Petrobras a 
se recusarem a fornecer informações ao Tribunal de 
Contas da União? 

Esse fato já foi denunciado quando da instalação 
da CPI da Petrobras; depois, de forma inusitada, domi-
nada pela maioria governista, resultando na apresen-
tação, por parte da oposição, de 18 representações ao 
Ministério Público Federal, sem aprofundamento das 
investigações, porque nos retiramos da CPI antes da 
sua conclusão, para não avalizarmos uma farsa em cur-
so. Essa foi a razão da postura adotada pela oposição, 
retirando-se da CPI que requeremos e encaminhando 
ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da Repúbli-
ca, 18 representações, que, certamente, deram início 
a inquéritos que estão em curso, em vários pontos do 
País, já que o Procurador-Geral da República remeteu 
aos procuradores regionais para a instauração dos in-
quéritos solicitados nas representações que a oposição 
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protocolou junto ao Dr. Roberto Gurgel, Procurador-
Geral da República.

Quando ouvimos os depoimentos naquela CPI, 
representantes do Tribunal de Contas alegaram que 
a empresa se recusava a fornecer informações. Trata-
se, portanto, de obstrução do trabalho fiscalizatório. O 
Tribunal de Contas teve sua função limitada pela ação 
dos dirigentes da empresa ao se recusarem a fornecer 
as informações requeridas pelo Tribunal de Contas.

É bom dizer que esse é um procedimento deplo-
rável dos que dirigem, hoje, a Petrobras. Ela foi apare-
lhada partidariamente, houve um loteamento da em-
presa entre integrantes da base de apoio do Governo 
Federal; a capacidade técnica da direção da empresa 
foi reduzida ou puxada para baixo, já que técnicos qua-
lificados acabaram cedendo espaço a figuras oriundas 
do sindicalismo nacional ou dos partidos políticos que 
apoiam o Governo. 

Esta é uma realidade: o loteamento de uma em-
presa fundamental para o desenvolvimento do País e, 
por consequência desse aparelhamento, sua utilização 
como ferramenta política em nome de um projeto de 
poder com objetivos eleitoreiros.

Ainda ontem, declarações do presidente da em-
presa nos autorizam a afirmar que é tratar-se de uma 
ferramenta política com objetivos eleitoreiros em nome 
de um projeto de poder.

Hoje, o Presidente do PSDB, Senador Sérgio 
Guerra, anunciou a possibilidade, inclusive, de pro-
cessar o Presidente da Petrobras, em razão das suas 
afirmativas irresponsáveis, veiculadas, ontem, pela 
imprensa nacional; afirmações que tiveram por objeti-
vo colocar em dúvida o comportamento do candidato 
José Serra à Presidência da República.

Sr. Presidente, teremos tempo para debater o 
processo eleitoral, mas, certamente, é hora de iniciar-
mos esse debate. Eu gostaria de dizer, desde já, que 
considero uma façanha a passagem do ex-Governador 
de São Paulo, José Serra, para o segundo turno das 
eleições deste ano. Ele venceu uma monumental má-
quina publicitária, ele superou o aparelhamento do Es-
tado brasileiro, num confronto desigual, que começou 
na antevéspera, porque, já no período que antecedia a 
campanha eleitoral, o País era envolvido por uma pro-
paganda indireta, massificadora, por uma publicidade 
subliminar do Governo, que tentava passar a ideia aos 
brasileiros que estamos vivendo no paraíso e que a 
continuidade desse momento mágico dependeria da 
eleição da indicada do Presidente Lula.

Esse era o objetivo dessa publicidade subliminar 
e é bom dizer: a publicidade subliminar é mais podero-
sa do que a propaganda direta. Ela é assimilada pela 
população, que a recebe sem se aperceber estar-se 

influenciando por ela. É devastadora, quando inteligente. 
Utilizou-se de dinheiro público, através das empresas 
estatais e de todas as áreas da administração direta 
e, portanto, indireta também, para a publicidade oficial, 
com objetivos eleitorais. 

Aliás, é bom dizer que também empresas priva-
das participaram desse massacre publicitário em de-
terminado momento. Nós não temos uma legislação 
no Brasil. Eu apenas quero dizer que, sim, algumas 
empresas privadas do sistema financeiro, inclusive a 
Vale, por exemplo, que foi estatal, que é privada... Em 
determinado momento, o Presidente Lula, até inteligen-
temente, criticou a direção da Vale. Depois, se reuniu 
com ela e, logo a seguir, houve uma publicidade inten-
sa nos veículos de comunicação do País, sustentada, 
evidentemente, por esse objetivo.

Naquele momento, fiz aqui, desta tribuna, um aler-
ta. Caiu no vazio, até porque não tínhamos providências 
a adotar, uma vez que não existe legislação que regule 
esse tipo de publicidade. Aliás, não temos uma legisla-
ção para aquilo que chamamos, e a imprensa repetiu 
isso insistentemente, de pré-campanha eleitoral, porque 
se antecipou exageradamente a campanha eleitoral, no 
Brasil, por iniciativa do Presidente da República, que 
anunciou a sua candidata e com ela passou a percor-
rer o Brasil, em eventos, inclusive, oficiais.

Não temos eleições primárias no nosso País e, por 
isso, não há uma legislação que anteceda, que oriente, 
que estabeleça normas para o período que antecede 
ao início do processo eleitoral. Aliás, sou defensor das 
eleições primárias, porque democratizam. 

O segundo turno é importante para a democracia 
e para o País, e estamos verificando isso, Senador Val-
ter Pereira, agora. Como é importante o segundo turno 
para politizar, para conscientizar, promover o debate, 
estabelecer parâmetros visíveis de comparação entre 
um e outro, entre uns e outros, não é? Certamente, as 
eleições primárias caminhariam, também, na esteira 
da politização, evitando o cartorialismo partidário que 
impõem determinadas candidaturas e que existe no 
nosso País.

Há Partidos organizados, especialmente em de-
terminados Estados, que poucas pessoas comandam. 
Comandam-nos de cima para baixo, impondo. É uma 
espécie de coronelismo moderno, travestido de de-
mocracia partidária. Algumas pessoas determinam, 
impõem, lançam nomes, sem ouvir a sociedade. A 
população não participa de um momento fundamen-
tal do processo democrático, que é o da escolha dos 
candidatos majoritários.

É por essa razão que, no debate da reforma po-
lítica, não podemos deixar de considerar a alternativa 
da adoção das eleições primárias também no Brasil, 
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para repetir esse espetáculo cívico-democrático a que 
o mundo assistiu quando da eleição de Barack Obama 
nos Estados Unidos.

Muitas questões devem ser suscitadas do apren-
dizado dessa campanha eleitoral. Nós aprimoramos a 
legislação eleitoral, procuramos aprimorá-la, fizemos, 
aqui, uma minirreforma para reduzir os custos. E a 
indagação que faço: os custos foram reduzidos? Ao 
contrário, os orçamentos engordaram. Transferiram-se 
recursos que, antes, eram utilizados em showmício, em 
outdoor, em brindes, em camisetas, para produções 
caríssimas de televisão e rádio. 

É evidente que não me oponho a produções 
competentes, mas é preciso evitar que as candidatu-
ras sejam apresentadas à sociedade sob o efeito de 
mágicas especiais, dos Spielbergs da produção cine-
matográfica, durante a campanha eleitoral, transfor-
mando candidaturas. 

Não seria a hora de debater se o horário eleito-
ral deve ser usado dessa forma ou se deve permitir 
maior autenticidade? Uma sugestão: os programas, 
na televisão, deveriam ser realizados ao vivo, com a 
presença do candidato no estúdio – ele, o seu talento 
e a sua competência, ou a ausência de talento e de 
competência –, para não enganar a população. Ou os 
horários eleitorais na TV não deveriam ser reduzidos 
e, substituindo esses horários, não deveria haver mais 
debates oficiais, sob a égide da Justiça Eleitoral, em 
rede nacional de rádio e televisão, em horário em que 
todos os brasileiros pudessem assistir? Em vez de um 
programa eleitoral diário com audiência limitada, terí-
amos, quem sabe, um ou dois debates semanais com 
audiência cheia, em rede nacional de TV.

Obviamente, ninguém quer esconder candidatos: 
manteríamos as inserções nos horários normais da 
programação de rádio e TV no País, as inserções dis-
tribuídas na programação normal, como ocorre hoje, 
mas aquele horário em bloco, diário, seria substituído 
por debates que, certamente, possibilitariam uma me-
lhor avaliação da população.

O candidato José Serra cresce, no segundo turno, 
exatamente em função de ser a disputa, no segundo 
turno, diferente. No primeiro turno, há um exército. O 
aparelhamento tem um peso extraordinário. Há um 
exército de cabos eleitorais, organizados por milha-
res de candidatos a Deputados estaduais, federais; 
Senadores e Governadores. No segundo turno, esse 
exército sai de campo. É evidente que muitos querem 
ser sócios da vitória deste ou daquele e se apresen-
tam, mas, na realidade, o trabalho pessoal é limitado 
no segundo turno: o espaço é da comunicação. É o 
encontro entre um e outro, é o enfrentamento direto, 
através do rádio, da televisão, da mídia de modo geral, 

de entrevistas. Essa é a campanha do segundo turno, 
que possibilita a prevalência, aí, sim, da qualidade: o 
candidato que tem melhor postura, tem melhor itine-
rário a apresentar, melhor biografia, que mostra ter 
maior experiência administrativa, positivamente com-
provada, experiência política, através da disputa de 
vários pleitos eleitorais, mais ou menos experiência. 
Há possibilidade, com espaço maior, para a apresen-
tação de suas propostas, oferecendo a oportunidade 
de avaliação do modelo de gestão que propõem, da 
visão estratégica de futuro que cada um possui. Ou 
seja, são parâmetros para uma melhor comparação 
e, obviamente, uma decisão de voto mais amadureci-
da. É por isso que sempre afirmamos que o segundo 
turno seria muito bom para o País, e seria muito bom 
para a democracia. E certamente a conclusão é que 
está sendo. São questões preliminares que trazemos 
a esta tribuna, mas certamente voltaremos a ela para 
prosseguirmos com esse debate. 

Acredito que a presença de José Serra no se-
gundo turno se deve, sobretudo, ao seu talento, à sua 
competência, porque enfrentou uma máquina monu-
mental de um Estado aparelhado, um verdadeiro exér-
cito de cabos eleitorais em ação, e quase que isolado 
– não isolado, porque teve os seus parceiros, o seu 
Partido, os aliados –, mas num confronto desigual, isto 
sim, um confronto desigual. E o que prevaleceu para 
que chegasse ao segundo turno foi, acima de tudo, a 
independência do eleitor do Brasil.

Eu não focalizei aqui as pesquisas, o escândalo 
do resultado das pesquisas eleitorais. Serra enfrentou 
as pesquisas. Porque é perverso ver, diariamente, na 
televisão afirmar-se que não haverá segundo turno, e 
que Dilma vencerá já no primeiro turno. Isto é perver-
so. Isto é massacrante. Isto é demolidor. Pois bem. O 
eleitor deu um nó nas pesquisas de opinião pública e 
levou Serra para o segundo turno. Agora, que preva-
leça o seu talento e a sua qualificação para ser Pre-
sidente do Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.
Agora, como estou inscrito, convido o Senador 

Valter Pereira a presidir a sessão, assim poderemos ver 
o outro lado, já que o representante do PSDB expressou 
a opinião do seu Partido, agora ouviremos a opinião do 
Partido dos Trabalhadores ao ocupar a tribuna.

Senador Valter Pereira, por favor.

O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Val-
ter Pereira.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Prezado Senador Valter Pereira, aqui, quero 
cumprimentar o Presidente Nacional do Partido dos 
Trabalhadores, José Eduardo Dutra, na preparação 
do programa, que está por ser anunciado, de treze 
pontos. Ele, ontem, à imprensa declarou:

Não vamos tratar de aborto, liberdade de 
a mulher decidir sobre seu corpo ou controle 
social da mídia. No caso do capítulo da demo-
cracia, deixamos claro que democracia é de-
mocracia, e liberdade de imprensa é liberdade 
de imprensa e ponto. Sem adjetivações, não há 
qualquer referência ao controle de mídia.

Quero dizer que considero importante essa defe-
sa simples, feita diretamente ao ponto pelo Presidente 
Nacional do Partido dos Trabalhadores. Ela é, hoje, da 
maior relevância, tendo em vista, inclusive, Presidente 
Senador Valter Pereira, que, no mundo, há um enorme 
debate a respeito daqueles lugares onde não existe 
plena democracia ou onde há limitações importantes 
à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa.

É importante que o programa da nossa candi-
data Dilma Rousseff destaque treze pontos, fazendo 
referência à democracia, com a expansão e o fortale-
cimento das democracias política, econômica e social; 
ao crescimento com distribuição da renda, avançando 
na direção daquilo que tem realizado o Governo do Pre-
sidente Lula; e a um projeto claro de desenvolvimento. 
Destaca-se também o meio ambiente e o desenvolvi-
mento sustentável como quarto ponto. É preciso definir 
claramente o que é sustentabilidade, que vai acompa-
nhar o desenvolvimento, algo que é de grande relevân-
cia, inclusive no diálogo com a Senadora Marina Silva, 
com os membros do Partido Verde e, sobretudo, com 
seus eleitores. Outro ponto é a erradicação da pobre-
za absoluta, o que é fundamental, consistente com os 
objetivos assinalados na nossa Constituição. Também 
são ressaltados os direitos dos trabalhadores, bem 
como as áreas da educação, que tem sido destacada 
por Dilma Rousseff em suas entrevistas; da ciência e 
tecnologia; da saúde, com a universalização e garan-
tia de qualidade no atendimento do Sistema Único de 
Saúde (SUS); das cidades – habitação, saneamento e 
transportes; da cultura, que muito avançou no Gover-
no do Presidente Lula, com os Ministros Gilberto Gil 
e Juca Ferreira, e que ainda precisa avançar mais; da 
segurança, com o combate ao crime, com a garantia 
da segurança do cidadão; e da política externa, com 
a presença ativa e altiva do Brasil no mundo. Quero 
assinalar que esses treze pontos serão melhor defini-
dos nos próximos dias.

Eu gostaria de, aqui, mais uma vez, sugerir que, 
nos itens sobre a sustentabilidade do desenvolvimen-
to, a erradicação da pobreza absoluta e, de maneira 
consistente, a expansão e o fortalecimento das demo-
cracias política, econômica e social, devemos caminhar 
celeremente na direção da renda básica de cidadania 
como direito universal de toda a população brasileira, 
para que todos os brasileiros e brasileiras participem 
da riqueza da Nação.

Hoje, assinalei que é relevante a afirmação do 
Presidente Nacional do PT de que “democracia é de-
mocracia, e liberdade de imprensa é liberdade de im-
prensa e ponto”. Quero dizer que há lugares no mundo 
em que essas aspirações não têm sido inteiramente 
preenchidas.

Aqui, quero destacar justamente que o Prêmio 
Nobel da Paz de 2010 foi dado ao professor de Litera-
tura Liu Xiaobo por sua longa e não violenta luta pelos 
direitos humanos fundamentais na China. Alguns dos 
porta-vozes do governo chinês têm reclamado de se 
ter laureado o professor Liu Xiaobo, da China, que está 
preso há dois anos. Ele já esteve preso em outras oca-
siões e está preso, Sr. Presidente, sem que se tenha 
explicitado exatamente que crime teria cometido. Diz 
o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Ma 
Zhaoxu, que o comitê do Nobel norueguês demonstrou 
que não respeita o sistema judiciário da China ao con-
ceder o prêmio a um dissidente. Disse mais: “O que eu 
quero dizer é que, se alguém tenta mudar o sistema 
político chinês dessa maneira ou frear o avanço do povo 
chinês, está obviamente cometendo um erro”.

Falo aqui consciente de que sou amigo da China, 
admirador do extraordinário desenvolvimento havido na 
China. Conheci a China em maio de 1976, cinco meses 
antes da morte de Mao Tsé-Tung, e, novamente, tive 
a oportunidade, por dez dias, de estar na República 
Popular da China em 2007. Obviamente, fiquei muito 
impressionado com seu desenvolvimento, mas acho 
muito importante que esse desenvolvimento econômico, 
social e tecnológico fantástico seja acompanhado de 
aberturas do ponto de vista da liberdade de expressão, 
da liberdade de organização e de um aperfeiçoamento 
das instituições democráticas.

O professor de Literatura Liu Xiaobo, por meio 
de sua esposa, a poetisa Liu Xia, que está sob prisão 
domiciliar, mas que ganhou permissão para visitá-lo 
no último domingo para lhe comunicar que ele havia 
ganhado o Prêmio Nobel da Paz, dedicou seu prêmio 
àquelas pessoas que foram mártires da Praça da Paz 
Celestial nas manifestações de 1989.

E é muito importante – reitero que falo como ami-
go e admirador da República Popular da China – que 
possa o sistema político chinês avançar em direção ao 
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aperfeiçoamento das suas instituições democráticas e 
de acordo com, inclusive, muitos membros do Partido 
Comunista, que têm dito que será importante que se 
avance nessa direção. 

Então, estejam os dirigentes chineses conscientes 
de que, quando o Presidente Barack Obama, que foi 
laureado com o Prêmio Nobel da Paz de 2009, e diri-
gentes de todo o mundo e outros que foram laureados 
com o Prêmio Nobel, como Desmond Tutu, da África 
do Sul, cumprimentaram a Noruega, a Academia da 
Noruega pela escolha, todos estamos falando como 
amigos da China, que queremos o bem da China. E, 
certamente, avaliamos que as pessoas que, por meios 
pacíficos, têm se dedicado a que haja maior liberdade 
de expressão na China, que haja um aprofundamen-
to da democracia, essas pessoas estão contribuindo 
positivamente para o aperfeiçoamento daquelas insti-
tuições - de maneira, portanto, consistente com aquilo 
que eu acabo de mencionar no início de minha fala, 
sobre o quão importante é que a nossa candidata Dil-
ma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, defenda a 
liberdade de expressão plenamente, sem adjetivações, 
assim como que defenda sempre a democracia sem 
adjetivações, da maneira como ressaltou o Presidente 
do Partido dos Trabalhadores, José Eduardo Dutra.

Quero também aqui cumprimentar o escritor pe-
ruano Mario Vargas Llosa por ter sido laureado com o 
Prêmio Nobel de Literatura. É muito importante que, aos 
74 anos, “pela sua cartografia das estruturas de poder 
e pelas suas imagens mordazes da resistência, revolta 
e derrota dos indivíduos”, possa a Academia respon-
sável pelo Prêmio Nobel de Literatura ter concedido o 
prêmio a Mario Vargas Llosa, que ainda hoje concede 
uma bonita entrevista à Folha de S.Paulo, pois ontem, 
no auditório do jornal, ele disse que o Brasil merecia 
ter tido um Nobel, destacando que Guimarães Rosa, 
que viveu de 1908 a 1967, Jorge Amado, de 1912 a 
2001, e Euclides da Cunha, de 1866 a 1909, deveriam 
ter ganhado o Prêmio Nobel de Literatura.

Segundo Vargas Llosa, Os Sertões, de Euclides, 
no qual se baseou para escrever A Guerra do Fim do 
Mundo, permite compreender não só o conflito de 
Canudos, mas a América Latina. Já Guimarães Rosa, 
segundo ele, foi prejudicado pela dificuldade de se 
traduzir a sua obra, enquanto Jorge Amado não teria 
recebido, segundo ele, o Prêmio Nobel pela caracte-
rística de escritor popular.

Foi muito significativa a contribuição de Mario Var-
gas Llosa à literatura latino-americana e mundial, ao 
publicar, entre outros, A Guerra do Fim do Mundo, pela 
Bertrand, 1984, que foi baseada na obra Os Sertões, 
de Euclides da Cunha; História de Mayta, de 1987; A 
Cidade e os Cães, de 1977; Quem Matou Palomino 

Molero?, 1988; Elogio da Madrasta; O Falador; A Tia 
Júlia e o Escrevedor; Pantaleão e as Visitadoras; Con-
versa na Catedral; Como Peixe na Água: Memórias; 
Lituma nos Andes; Os Cadernos de Dom Rigoberto; 
Cartas a um Jovem Romancista; A Festa do Chibo; A 
Casa Verde; O Paraíso na Outra Esquina; Travessuras 
da Menina Má; Israel Palestina: Paz ou Guerra Santa; 
Diário do Iraque.

Parabéns aos peruanos e a Mario Vargas Llosa, 
que, junto com Gabriel García Márquez, da Colômbia, 
faz com que, agora, a América Latina tenha dois lau-
reados com o Prêmio Nobel. Possa o Brasil, em breve, 
também ganhar o Prêmio Nobel.

E eu gostaria, Sr. Presidente, também, como 
professor de economia e atento ao que se passa na 
área econômica, de cumprimentar os professores 
norte-americanos Peter Diamond, Dale Mortensen e 
o britânico cipriota Christopher Pissarides, que foram 
laureados com o Prêmio Nobel de Economia 2010, 
pelo desenvolvimento de um método de análise dos 
mercados que explica como as políticas e normas re-
gulatórias afetam o desemprego, vagas de emprego e 
salários. E eles desenvolveram o modelo que explica 
como, em muitos mercados, é preciso dinheiro e tempo 
para encontrar vendedores e compradores.

Os seus estudos nos chamados mercados de 
busca, os search markets, como o mercado de tra-
balho, mostram que é necessário empregar tempo e 
recursos econômicos para o encontro da oferta e da 
procura. “Por que há tantas pessoas sem trabalho se, 
no mesmo momento, há numerosas ofertas de empre-
go? Como a política econômica influencia o desem-
prego? Os premiados deste ano desenvolveram uma 
teoria que pode ser utilizada para responder a essas 
questões”, diz o Comitê do Prêmio Nobel.

Ressalto que Peter Diamond foi designado pelo 
Presidente Barack Obama para ocupar o Federal Re-
serve Board. Entretanto, os republicanos, no Congresso 
Nacional norte-americano, estariam questionando se 
ele teria a necessária experiência. Ora, acredito que, 
certamente, o fato de ele ter se tornado Prêmio Nobel 
vai contribuir para que logo ele possa ser aceito pelo 
Congresso norte-americano e, em especial, pelo Se-
nado norte-americano.

Mas, no momento em que tratamos do Prêmio 
Nobel da Paz e da importância de se assegurar a 
quem esteja batalhando pela liberdade de expressão 
liberdade de imprensa... E tem havido muitos apelos 
por parte de dirigentes de todo o mundo, como do pró-
prio primeiro-ministro japonês Naoto Kan, que disse, 
no dia de hoje, nesta quinta-feira, que a libertação do 
Nobel da Paz é muito desejável. “Do ponto de vista da 
proteção dos direitos humanos, a libertação é dese-
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jável” - disse ele ao responder perguntas no comitê 
orçamentário no parlamento japonês.

Mas, relacionado a esse fato, eu gostaria de res-
saltar também, como amigo de Cuba que muito respeita 
a revolução cubana, o quão importante é assegurar à 
blogueira cubana Yoani Sánchez o direito não apenas 
de expressar a sua opinião no seu blog Generación 
Y, mas também o direito de sair de seu país e viajar, 
tendo em conta que ela tem sido muito convidada para 
receber prêmios, homenagens e realizar palestras em 
outros países, inclusive aqui no Brasil. Ressalto que 
encaminhei à embaixada cubana o convite do comen-
tarista de Jequié, da Bahia, para que ela possa, no dia 
26 de novembro, estar no Brasil por ocasião da apre-
sentação feita pelo Sr. Cláudio Galvão, Dado Galvão, 
dos documentários em que ela aparece dando uma 
entrevista.

Gostaria, Sr. Presidente, de cumprimentar um 
cidadão brasileiro muito querido de todos: na próxima 
semana, no dia 21 de outubro ou no dia 23 de outu-
bro, porque ouvi as duas datas, será o aniversário de 
Pelé, que completará 70 anos. Pelé é considerado o 
maior jogador da história do futebol e recebeu o título 
de Atleta do Século (XX) em 15 de maio de 1981, a 
partir de uma eleição promovida pelo Jornal francês 
L’Equipe.

Nascido na cidade mineira de Três Corações 
em 21 de outubro de 1940, filho de Celeste e de João 
Ramos do Nascimento, jogador de futebol do sul de 
Minas Gerais, conhecido como Dondinho, Pelé, des-
de criança, manifestou a vontade de ser jogador de 
futebol como o pai.

O apelido com que se tornou conhecido originou-
se de um episódio relacionado a um goleiro, colega 
de Dondinho. Em 1943, o pai de Pelé jogava no time 
mineiro do São Lourenço. Pelé, com apenas três anos, 
ficou impressionado com as defesas do goleiro da 
equipe e gritava: “Defende, Bilé!”. As pessoas próximas 
começaram a chamá-lo de “Bilé”, mas as crianças en-
tenderam que o apelido era “Pelé”.

Em 1945, a família mudou-se para Bauru, no in-
terior de São Paulo. Com 10 anos, Pelé já jogava em 
times infanto-juvenis como o Canto do Rio, o Ameriqui-
nha e Baquinhos. O pai, então, o estimulou a montar 
o seu próprio time. Chamou-o de Sete de Setembro. 
Para adquirir material, como bolas e uniformes, os 
garotos do time chegaram a vender produtos em en-
tradas de cinema e em praças. Pelé trabalhava como 
engraxate.

Descoberto aos 11 anos pelo jogador Waldemar 
de Brito, foi convidado a jogar no Bauru Atlético Clube. 
O mesmo Waldemar o apresentou à Vila Belmiro em 
8 de agosto de 1956. “Esse menino vai ser o melhor 

jogador de futebol do mundo”, disse Waldemar de Bri-
to naquela data. Assim começou a carreira de Pelé no 
Santos Futebol Clube, estreando numa partida amisto-
sa cujo resultado foi Santos 7 x 1 Corinthians de Santo 
André, com um gol de Pelé.

Aos 16 anos, participou de um torneio de quatro 
equipes europeias e brasileiras. O time em que atuou 
foi um combinado do Santos e do Vasco da Gama e, 
em uma das partidas, Pelé fez três gols.

Sua consagração veio na Copa do Mundo da Su-
écia, em 1958, quando o Brasil foi pela primeira vez 
campeão mundial. Pelé marcou seis gols. Na Copa do 
Chile, em 1962, Pelé sofreu uma distensão muscular 
no jogo contra a Tchecoslováquia e deu adeus ao tor-
neio, deixando Garrincha brilhar.

Pelé participou ainda da Copa de 1966, na Ingla-
terra, e da Copa de 1970, no México, quando a sele-
ção trouxe para o Brasil a Taça Jules Rimet. Apelidado 
de “O Rei” pela imprensa francesa, em 1961, criou e 
aperfeiçoou jogadas que encantaram o mundo: o chute 
a gol do meio do campo, a tabela nas pernas do ad-
versário, o drible sem bola no goleiro, a paradinha na 
cobrança do pênalti.

Em 1966, Pelé casou-se com Rosemeri Cholbi, 
com quem teve três filhos: Kelly Cristina, Edson – o 
Edinho, goleiro do Santos – e Jennifer. Em 1969, em 
meio à guerra civil no Congo Belga, as forças rivais 
declararam uma trégua para que Pelé e o time do San-
tos Futebol Clube transitassem em segurança entre 
Kinshasa e Brazzaville.

O milésimo gol de Pelé foi marcado em 19 de 
novembro de 1969, às 23 horas e 11 minutos, em sua 
909º partida: Vasco da Gama 1 x 2 Santos. Ao ser cer-
cado pelos repórteres, Pelé disse: “Pensem no Natal. 
Pensem nas criancinhas”. Pelé vestiu uma camisa de 
número 1000 e deu a volta olímpica no Maracanã.

Ele participou de 115 partidas pela seleção brasi-
leira – 92 oficiais –, marcando 103 gols. O último jogo 
pela seleção foi no Maracanã, em 18 de julho de 1971: 
Brasil 2 x 2 Iugoslávia.

Professor de Educação Física pela Faculdade de 
Educação Física de Santos (Universidade Metropolitana 
de Santos), fez a última partida pelo Santos em 3 de 
outubro de 1974: Santos 2 x 0 Ponte Preta.

Transferiu-se para o New York Cosmos em 1975, 
fechando a maior transação do futebol até o fim dos 
anos 1970: US$7 milhões. A última partida pelo time 
americano foi: New York Cosmos 2 x 1 Santos, no Giants 
Stadium de Nova York, em 1º de outubro de 1977. Pelé 
atuou um tempo em cada equipe. Sua despedida de-
finitiva do futebol deu-se aos 37 anos.

No início dos anos 1990, reconheceu duas filhas 
fora do seu casamento: Flávia Kurtz e Sandra Regina. 
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Em 1994, casou-se com a psicóloga Assíria Lemos, 
com quem teve os gêmeos Joshua e Celeste.

Depois que pendurou as chuteiras número 39, 
Pelé se tornou Embaixador para Ecologia e Meio Am-
biente da ONU, em 1992; Embaixador da Boa Vontade 
pela Unesco, em 1993; para a Educação, Ciência e Cul-
tura, pela Unesco, 1994. Durante o Governo Fernando 
Henrique, foi Ministro dos Esportes do Brasil, de 1995 
a 1998. Recebeu, em 1997, o título de Sir-Cavaleiro 
Honorário do Império Britânico, das mãos da Rainha 
Elizabeth 2ª. O título de Maior Futebolista do Século 
veio em 1999, pelo Unicef, na Áustria, e seguiram-se 
muitos outros. Em 2000, na conturbada eleição de 
Melhor Jogador do Século da FIFA, Pelé foi aclamado 
como o melhor de todos os tempos, à frente do craque 
argentino Diego Maradona. 

Além de jogador de futebol, Pelé gravou CDs e 
participou de dez filmes. 

Na verdade, eu queria completar a informação que 
eu havia dado aqui. Foram quatro latino-americanos 
que já ganharam o Prêmio Nobel de Literatura. Além 
de Mário Vargas Llosa: Gabriel García Márquez, Pablo 
Neruda (chileno, em 1971) e Gabriela Mistral (1945). 
Os dois, Pablo Neruda e Gabriela Mistral, receberam 
Nobéis de literatura e são chilenos. Portanto, o Chile 
está honrando muito a literatura latino-americana.

Gostaria de aqui dizer que, ainda hoje, conversei 
com o Presidente do Santos Futebol Clube, meu amigo 
Luis Álvaro, e ele me informou que Pelé recebeu convi-
tes de todo o mundo: da República Popular da China, 
da Palestina, dos mais diversos países, para que ali 
fosse comemorar os seus 70 anos. Recentemente, até 
o Ministro Celso Amorim havia solicitado que o Santos 
Futebol Clube recebesse o time de jogadores de fute-
bol da Palestina, que permaneceu um tempo treinando 
ali no Centro de Treinamento Pelé, do Santos Futebol 
Clube. Eles ficaram ali por duas ou mais semanas, e 
ali se desenvolveu uma amizade. Daí a razão pela qual 
a Palestina quis muito que Pelé estivesse lá.

Mas Pelé tomou a decisão de passar o seu ani-
versário de 70 anos com a família, recolhido com todos 
os seus filhos, filhas e netos. Acho que isso também 
é muito compreensível, mas eu tenho certeza de que 
não apenas os brasileiros e brasileiras que torcem 
pelo Santos Futebol Clube, como eu próprio, meus 
filhos, meus netos, mas sobretudo todos os brasilei-
ros que amamos o futebol estaremos homenageando 
Pelé, seja no dia 21, seja no dia 23, já que eu vi que 
os dois dias poderiam ser de aniversário de 70 anos 
dele. Na próxima semana, todos vamos cumprimentá-
lo e abraçá-lo pelo exemplo que tem dado como um 
atleta formidável.

Muito obrigado, Senador Presidente Valter Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS) 
– Senador Eduardo Suplicy, não poderíamos deixar de 
nos associar às homenagens que V. Exª presta hoje 
àquele que, mais do que um jogador que fez carreira 
no Santos e depois na Seleção brasileira, tornou-se um 
símbolo para toda a Nação brasileira, especialmente 
para a juventude, que passou a se inspirar nos seus 
exemplos de atleta completo e de cidadão exemplar. 
Portanto, V. Exª fez vários registros, mas esse, indis-
cutivelmente, está muito próximo de cada jovem, de 
cada criança, de cada adulto, enfim, de cada cidadão 
brasileiro. 

Tenho certeza de que as homenagens prestadas 
por V. Exª são as homenagens que brotam do coração 
de cada um dos senhores parlamentares que têm as-
sento nesta Casa. 

Então, convoco V. Exª agora para presidir esta 
parte da reunião, já que estou inscrito para fazer uso 
da palavra neste instante. (Pausa.)

O Sr. Valter Pereira deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduar-
do Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Tem a palavra, então, o Senador Valter Pereira, 
do PMDB de Mato Grosso do Sul.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, minhas primeiras pala-
vras, depois de um breve recesso, nesta Casa são 
de congratulações ao governo e ao povo chileno. O 
desfecho do acidente ocorrido na mina San José, no 
deserto de Atacama, e, mais do que isso, a conduta 
exemplar que tiveram durante todo o calvário dos mi-
neiros os tornaram merecedores das mais efusivas 
homenagens, dos mais frenéticos aplausos. Estou fa-
lando, Sr. Presidente, de um acontecimento que tem 
tudo para se inscrever como o mais emocionante de 
todos os ocorridos em 2010. O drama que castigou 33 
trabalhadores a viverem debaixo da terra por cerca de 
69 dias não contagiava apenas a população daquele 
país, mas toda a comunidade internacional. As emis-
soras de televisão noticiaram que mais de um bilhão 
de pessoas acompanhavam atentamente o desenrolar 
de toda aquela operação que galvanizou as atenções 
de todo o planeta.

Os mineiros haviam sobrevivido ao desmorona-
mento, mas tornaram-se pioneiros das toneladas de 
pedras, de cobre e de terra que fecharam suas pas-
sagens e ameaçavam matá-los por inanição e outros 
fatores decorrentes daquela clausura, que parecia, no 
começo, um desastre fatal. A postura equilibrada das 
vítimas revestiu-se de maturidade incomum em eventos 
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catastróficos como esse. Difícil imaginar, Sr. Presidente, 
o que mais pode ter influenciado no comportamento dos 
trabalhadores: o profissionalismo próprio e a confiança 
no profissionalismo de outros; ou fé em Deus para re-
mover os fragmentos da montanha, indispensáveis à 
preservação da vida. De qualquer forma, o que se viu 
na mina de San José foi a maturidade triunfar sobre o 
caos e a esperança vencer o medo. 

Não foi diferente o espírito e as ações das auto-
ridades do Chile. Tão logo noticiou-se o evento, o pró-
prio Presidente Sebastian Piñera passou a coordenar 
as ações de governo, passou a pilotar todas as medi-
das de socorro, e o fez com humildade, determinação 
e com muita competência. Não vacilou em recorrer à 
ajuda internacional e juntou, aos técnicos chilenos, 
especialistas da Nasa, a Agência Espacial americana, 
que passaram a ajudar a desenvolver a cápsula de es-
cape, que, finalmente, teve uma função extraordinária 
na resolução daquele acidente. Até um engenheiro que 
dava suporte às tropas americanas no Afeganistão foi 
destacado para ajudar na operacionalização da broca 
destinada à perfuração da rocha. Enfim, o governo chi-
leno acreditou e prometeu salvar as vidas que estavam 
em perigo e conseguiu promover um grande mutirão de 
solidariedade interna e também internacional. E, nes-
sa mobilização, é preciso reconhecer o extraordinário 
papel cumprido pelo Presidente Barack Obama, que 
não claudicou diante do apelo de seu colega chileno 
e agiu com a presteza que o evento exigia.

Na coluna Panorama Político, uma conceituada 
jornalista de nosso País afirma, sob o título Viver de 
minas, um dado que é relevante para entender toda 
essa influência que as minas exercem na economia 
do Chile.

Diz a articulista:
O Chile é um país precavido do ponto de vista 

fiscal. Há anos tem uma política fiscal responsável e 
sólida, uma verdadeira política anticíclica que fez o 
País construir uma reserva extra com o excesso de 
arrecadação quando o cobre está em alta. As expor-
tações equivalem a 25% do PIB, e dois terços são de 
commodities. O cobre produz um terço das receitas 
fiscais do país.

Isso asseverou Mirian Leitão.
Além de ressaltar a cultura de precaução do nosso 

vizinho, a articulista confere a verdadeira dimensão, a 
verdadeira importância que têm as minas para a eco-
nomia chilena. Todavia, ao mesmo tempo em que se 
realça sua maturidade econômica, é preciso colocar 
no topo das preocupações a integridade das pessoas 
e a vida humana. Assim, ao comemorar o sucesso da 
operação, é preciso iniciar uma grande reflexão sobre 
as condições de trabalho dos mineiros do Chile e de 

outros países. O Chile, país democrático, possibilitou 
ao mundo acompanhar o desenrolar de todos os fatos 
com extraordinária transparência. Nisso, inclusive, as 
autoridades chilenas estão de parabéns. Países há, 
pelo mundo afora, que se fecham nessas horas e es-
camoteiam informações. O Chile não.

V. Exª hoje fez um pronunciamento desta tribuna 
com referências à China. Infelizmente, temos notícias 
circuladas em veículos de comunicação do Brasil e de 
outros países dando conta de indícios de acidentes 
que são ocultados pelas autoridades chinesas, o que 
impede que a comunidade internacional saiba o que 
realmente ocorre em matéria de segurança de trabalho 
nas minas daquele país.

O Chile se abriu, e o caso da mina de San José 
está propiciando ao mundo grandes ensinamentos 
em muitas frentes: na gestão de riscos, na política de 
seguro, na área médica, na área psicológica e com-
portamental, na tecnologia de resgate... Enfim, uma 
experiência extraordinária que é transmitida para todos 
os países no momento em que a informação levou ao 
conhecimento de todo o planeta o que realmente acon-
teceu e quais as medidas que foram tomadas. 

O episódio, na verdade, exige maior radicalismo 
e prontidão dos governos nas políticas públicas e na 
regulamentação de atividades econômicas complexas e 
de alto risco. Segundo a ex-presidente do Chile Michelle 
Bachelet, o acidente poderia ter sido evitado, vez que 
vários riscos à vida dos trabalhadores já haviam sido 
identificados, já haviam sido discutidos, já haviam de-
nunciados. Os administradores da mina de San José, 
todavia, não tomaram as medidas necessárias para 
evitar os acidentes, para mitigar os riscos. 

O Presidente Sebástian Piñera afirmou, hoje, 
que o que aconteceu na mina de San José não se 
repetirá nunca mais, pois o governo vai revisar e me-
lhorar a legislação sobre as condições de trabalhos 
dos mineradores.

Essa reflexão que nós fazemos hoje serve tam-
bém para o Brasil. O Brasil é um país que hoje desponta 
no cenário internacional como um grande produtor de 
petróleo. Estamos vivendo um momento tão importan-
te que nos permitiu comemorar até a autossuficiência, 
especialmente na exploração de águas profundas.

Brevemente, o Senado da República e a Câma-
ra dos Deputados deverão se debruçar sobre a gran-
de riqueza que já deflagrou a discussão aqui, nesta 
Casa, que é a do pré-sal. E nessa disputa pelas rique-
zas, pelas receitas que serão produzidas pelo pré-sal, 
sinceramente, Sr. Presidente, não vi uma preocupa-
ção marcante com relação à poupança para suportar 
eventuais riscos que essa produção poderá acarretar 
também em nosso País.
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Nós não podemos perder de vista que, há pouco 
tempo, ainda no mês de abril deste ano, um outro gran-
de acidente ocorreu, na Lousiânia, com uma plataforma 
de petróleo que pertence à BP – British Petroleum, e 
que trouxe um desastre ambiental de grande dimen-
são com a perda de mais de mil barris/dia naquelas 
águas, trazendo para o debate os riscos que ocorrem 
também nessas jazidas.

Portanto, neste momento em que ocorre esse 
outro grande evento, é preciso que o Brasil comece a 
pensar como fez o Chile para se prevenir para esses 
grandes eventos.

Ao mesmo tempo que nós cumprimentamos as 
autoridades e a população chilena, especialmente os 
familiares e as vítimas, nós queremos concitar a todos 
para este debate e as autoridades para começarem 
a planejar as medidas indispensáveis à segurança 
das pessoas que trabalham em atividades de tama-
nho risco.

Era essa a nossa mensagem de hoje à tarde. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Solidarizo-me com o cumprimento de V. Exª, 
Senador Valter Pereira, ao governo chileno por essa 
cooperação que aconteceu por parte das autoridades 
e especialistas de todo o mundo. Inclusive, conforme 
V. Exª salientou, o Presidente Barack Obama colocou 
a equipe da Nasa à disposição do governo chileno 
para ajudar, com muito sucesso, no resgate dos 33 
mineiros.

Tem a palavra agora o Senador Cristovam Buar-
que, do PDT do Distrito Federal, que, brilhante e me-
recidamente, foi reconduzido para um novo mandato 
de oito anos pelos eleitores do Distrito Federal. 

Meus cumprimentos a V. Exª pelo seu desem-
penho.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Senador Suplicy. Eu venho falar, Sena-
dor Suplicy, desse mesmo assunto, Senador Valter, 
que tem tomado conta do nosso imaginário, da nossa 
cabeça, dos nossos corações, que é esta operação 
maravilhosa, assistida por um bilhão de pessoas, de 
salvamento de 33 mineiros no Chile.

Mas eu venho falar, Senador Suplicy, talvez pela 
minha obsessão, talvez pela minha mania, talvez pela 
nota só que eu costume tocar, eu venho falar sobre a 
nossa insensibilidade, no mundo inteiro...

O Sr. Valter Pereira (PMDB - MS) – Permita-
me um aparte, Senador Cristovam. Eu vou ter de me 
afastar desta sessão, mas eu não poderia fazê-lo sem 
antes cumprimentar V. Exª pelo exuberante resultado 
que obteve das urnas. Às vezes, a gente analisa o que 

aconteceu no País e tem alguns desapontamentos, 
algumas decepções; mas, em alguns casos, vê-se a 
justiça se pronunciar como foi a reeleição de V. Exª. 
Indiscutivelmente V. Exª representou, com extraordi-
nário brilho, a população do Distrito Federal e rece-
beu o reconhecimento. V. Exª bem disse, aí, às vezes 
é chamado de o Senador de uma nota só. Só que a 
nota que V. Exª enfatiza é talvez a mais relevante de 
todas, porque é aquela que abre os caminhos para a 
verdadeira emancipação de cada cidadão, a verdadeira 
emancipação de cada indivíduo. Portanto, as minhas 
homenagens. Associo-me à alegria que, certamente, 
tomou conta de V. Exª e cumprimento a população do 
Distrito Federal pelo acerto de sua escolha. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Se-
nador Valter, o senhor me criou um problema. Porque 
depois do seu pronunciamento, eu estou com vonta-
de de descer para guardar só o que o senhor disse. 
Falando, eu vou poluir essa fala. Eu gostaria muito de 
guardar esse seu pronunciamento como uma única 
coisa desta tarde. Muito obrigado, Senador. É muito 
bom ouvir isso. É muito bom mesmo. 

De qualquer maneira, Senador Suplicy, Senador 
Nery, que fico feliz de tê-lo aqui. Eu estava dizendo 
que – pela nota só de que o Senador Valter falou – 
quero falar de outros soterrados. Os soterrados que 
não provocam nosso sentimento, que não faz com que 
nós trabalhemos no sentido de tirá-los lá de baixo da 
escuridão onde estão. Eu falo dos soterrados no anal-
fabetismo. O mundo inteiro olhou, tenso, torcendo e riu 
contente, emocionado – o mundo inteiro – depois que 
o último dos chilenos foi retirado lá do fundo daquela 
mina de San José. Mas, hoje, o mundo inteiro tem 800 
milhões de pessoas maiores de 15 anos caminhando 
na superfície do planeta, mas vivendo num certo grau 
de escuridão pela incapacidade de decifrar o que está 
escrito ao redor dele. 

Senador Eurípedes o analfabetismo provoca uma 
escuridão, impede que a pessoa viva plenamente; 
não falta o oxigênio químico, que dá a vida biológica, 
mas falta, sim, o estimulante, o combustível da vida 
intelectual sem a qual é difícil se sobreviver no mun-
do moderno. 

A pessoa que não sabe ler sobrevive do ponto 
de vista da vida biológica, mas não sobrevive plena-
mente, porque nós seres humanos somos feitos de 
uma vida ao nascer e de um nascimento ao entrar na 
escola; nós nascemos duas vezes. Os outros animais 
nascem uma única vez biologicamente. Nós nascemos 
duas: ao sair de dentro da barriga da mãe da gente e 
ao entrarmos na escola onde vamos começar o nosso 
desenvolvimento intelectual. Claro que há exceções, 
pessoas que têm essa capacidade de desenvolvimento 
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independentemente de escola, mas é muito raro. Cla-
ro que existem pessoas analfabetas profundamente 
sábias e até muitos doutores estúpidos. Mas é muito 
rara a capacidade de virar um sábio no mundo moder-
no sem ler tudo aquilo que outros sábios e até alguns 
não sábios escreveram. 

Por isso, eu quero falar hoje, ao mesmo tempo 
em que homenageio o governo chileno, homenageio 
os técnicos chilenos, homenageio os socorristas – as-
sim traduzidos na televisão –, chilenos que entraram 
naquela profundidade para ajudar a sair os que lá es-
tavam. Ao mesmo tempo, manifesto meus cumprimen-
tos a esses. O meu orgulho de ser humano que viu o 
esforço de um governo, de uma população e do saber 
da engenharia e da geologia para retirar aqueles que 
iriam perecer em pouco tempo mais. Ao mesmo tem-
po em que os homenageio, manifesto o meu orgulho, 
a minha alegria, porque – talvez pouca gente saiba – 
sou engenheiro mecânico de formação e não posso 
deixar de dizer que eu senti orgulho de uma profissão 
que aliás eu abandonei muito cedo para seguir outra. 
E como a engenharia é capaz de fazer milagres. 

Mas eu quero refletir, Senador José Nery, é so-
bre o fato de que raramente a tecnologia tem compro-
misso com o coração; a tecnologia tem compromisso 
com o bolso, e é isso que nos entristece. Quase todos 
avanços tecnológicos foram feitos para aumentar lucro 
de empresas e não alegria dos povos. Até remédios, 
aparelhos cirúrgicos não são inventados no mundo de 
hoje pela saúde que trazem, mas, sim, pelo lucro que 
propiciam às empresas que os inventam e os produzem. 
Ali, naquele deserto de Atacama, a gente viu a enge-
nharia, a tecnologia a serviço do coração, da emoção, 
da solidariedade. E é essa tecnologia que já temos que 
não estamos usando para retirar da escuridão, retirar 
do soterramento os milhões de seres humanos, 800 
milhões [de analfabetos] que há na terra. 

O maior engenheiro das letras, pelo menos no 
século XX, foi Paulo Freire, um brasileiro. E é incrível 
que, sendo brasileiro esse engenheiro maior de to-
dos das letras, tenhamos, no nosso País, 14 milhões 
de adultos que não são capazes de decifrar as letras. 
Não estou falando daqueles outros 30 [milhões] que 
decifram as letras, entendem as palavras, mas não 
conseguem captar o sentido de uma frase, de um pa-
rágrafo ou de uma página, os chamados analfabetos 
funcionais. Falo daqueles que não são capazes de 
entender uma palavra escrita porque não percebem 
que aquela combinação de símbolos significa palavra. 
Falo, Senador Suplicy, dos 14 milhões que não conhe-
cem a nossa Bandeira porque não sabem ler Ordem 
e Progresso. Os 14 milhões que, se a gente mistura 
essas letras, continuam achando que é a bandeira do 

Brasil, embora deixe de ser a bandeira do Brasil se a 
gente mistura as letras do Ordem e Progresso ou se 
escreve de trás para a frente.

Quero falar aqui dos nossos mineiros, não os 
nossos mineiros originados em Minas Gerais; não os 
nossos mineiros que buscam minérios nos subterrâ-
neos das nossas minas; os nossos mineiros ditos me-
taforicamente, simbolicamente, os nossos cidadãos, 
concidadãos, conterrâneos nacionais que estão so-
terrados na escuridão do analfabetismo. Quero pedir 
que a gente veja como foi possível um país se juntar, 
canalizar os recursos necessários. E foram muitos. Vi, 
não sei onde, que gastaram US$120 milhões na ope-
ração, e tenho certeza de que o povo chileno gastaria 
200, 300, 500, 1 bilhão, se fosse preciso, para salvar 
aqueles 33 mineiros soterrados.

Por que a gente não gasta uma parcela, que 
não é grande, para salvar os nossos mineiros, para ti-
rar os analfabetos adultos da escuridão, para garantir 
uma escola boa para nossas crianças, para, quando 
chegarem aos 15 anos, todas serem capazes de não 
apenas saber ler mas serem leitoras? 

Lembro que ontem foi o Dia Nacional da Leitura, e 
estamos na Semana Nacional da Literatura, conforme 
lei originada aqui no Senado, de minha autoria, san-
cionada pelo Presidente Lula há dois anos.

Nós precisamos tirar do que houve no Chile não 
apenas a alegria de saber que a tecnologia, que o 
saber humano, que a engenharia, tudo isso pode ser 
usado a serviço da emoção, a serviço do bem estar, 
a serviço da vida, da solidariedade. Temos esperança, 
portanto, de que não seja uma regra natural absoluta 
que a ciência e a tecnologia estão comprometidas com 
o bolso, com o lucro. A ciência e a tecnologia podem 
ser comprometidas com o deslumbramento de ver pela 
televisão, no mundo inteiro, 33 pessoas serem salvas 
– o deslumbramento que nos trouxe a tecnologia da 
telecomunicação.

Usou-se a tecnologia da engenharia e da geologia 
para fazer um milagre, o milagre completo de furar um 
túnel de quase setecentos metros exatamente onde se 
desejava, colocar aquela cápsula, enfiá-la e retirá-la, 
enfiá-la e retirá-la até não ter mais ninguém perdido ali 
dentro. É muito mais fácil alfabetizar catorze milhões do 
que retirar 33 mineiros do fundo de um poço daqueles; 
leva mais tempo, mas é mais fácil. Tanto é mais fácil, 
que nós já temos muito mais milhões que sabem ler do 
que os milhões que não sabem ler; tanto é mais fácil, 
que nós já temos quase cinco milhões de brasileiros 
nas universidades.

Só para comparar, não para defender como es-
tratégia: bastaria que cada universitário alfabetizasse 
duas pessoas e meia para termos resolvido o proble-
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ma do analfabetismo. Isso mostra que os recursos que 
estão à nossa disposição são grandes. Não custa mais 
do que trezentos reais alfabetizar um adulto. Trezentos 
eu disse! Trezentos reais é o custo de alfabetizar uma 
pessoa. Depois custa mais para fazê-la gostar de ler, 
ter acesso a livros, ser leitora, aí é outra coisa. Simples-
mente alfabetizar, porém, consegue-se com trezentos 
reais para cada pessoa. Multipliquem isso por catorze 
milhões e verão que não é um número absurdo o custo 
de se acabar com o analfabetismo. Divida por quatro, 
cinco ou seis anos, que é o tempo que esse proces-
so poderia levar, e verão que é muito menos do que 
estamos gastando com coisas em relação às quais 
ninguém pergunta de onde vem o dinheiro: hidrelétri-
cas, Copas, Olimpíadas e outras coisas mais. Gasta-
se muito com a infraestrutura física da economia sem 
nenhuma preocupação, mas não se gasta para fazer 
a infraestrutura intelectual – eu diria até espiritual – de 
um povo por meio da leitura.

Vamos comemorar, sim, a grande vitória da huma-
nidade, graças aos chilenos, de se retirar 33 mineiros 
que estavam presos a setecentos metros da superfície, 
mas vamos fazer um outro esforço também. Vamos 
tomar a decisão, que nunca um governo tomou no 
Brasil, de iluminar os catorze milhões que caminham 
sobre a superfície, mas que vivem na escuridão de 
não conhecerem o mundo a seu redor; de tomarem 
um remédio sem saber se é o que devem tomar por-
que não sabem ler o nome do remédio; de subirem 
num ônibus sem saberem se vai para onde querem 
porque não sabem ler o destino daquele ônibus; de 
não poderem procurar um emprego porque não sabem 
ler um anúncio no jornal – e se alguém ler para eles, 
não vão conseguir o emprego porque não sabem ler 
–; de caminharem em direção ao abismo porque não 
souberam ler: “Cuidado! Abismo à frente!” – é isto que 
leva muitos operários da construção a morrerem em 
acidentes no Brasil: não serem capazes de ler anún-
cios sobre o risco adiante.

Não temos estatísticas sobre o número de pes-
soas que morreram por serem analfabetas. Da mes-
ma maneira que sabemos quantas morrem por não 
usarem o cinto de segurança no automóvel na hora 
do acidente, não sabemos quantas morrem por não 
terem o cinto de segurança que a alfabetização asse-
gura ao permitir ler o que acontece ao redor, ao evitar 
que se tome veneno no lugar do remédio, ao permitir 
evitar um caminho que leva a um abismo, como nas 
construções civis.

Se somos capazes de nos alegrar com o sal-
vamento de vidas enterradas, precisamos também 
cuidar para evitar mortes por causa do analfabetismo 
e evitar o sacrifício que significa ser analfabeto num 

mundo baseado na letra. Não podíamos conviver com 
33 homens enterrados debaixo da terra sob o deserto 
chileno. Como somos capazes de viver tranquilamen-
te quando pessoas – catorze milhões no Brasil – são 
soterradas, estão soterradas, vivem soterradas pela 
incapacidade de viverem plenamente num mundo le-
trado? Como podemos não ficar tristes quando sabe-
mos que essas pessoas não têm as luzes que as letras 
trazem? A luz do sol faltou àqueles mineiros, a luz das 
letras falta aos nossos catorze milhões de analfabetos. 
Vamos cuidar dos nossos mineiros analfabetos como 
o Chile cuidou dos seus 33 mineiros soterrados. Não 
custa muito, não tomaria muito tempo se aqui se to-
masse a decisão que lá eles tomaram.

Obviamente, lá eles tomaram essa decisão pres-
sionados por todos que estavam preocupados, mas aqui 
não nos preocupamos com o analfabetismo, e esse é o 
grande problema. Não há uma pressão no sentido de 
resolver esse problema. Não há mesmo sentimento, 
sensibilidade para sofrer por esse problema, como nós 
sofremos quando uma pessoa, só uma, está enterrada 
em uma caverna debaixo da terra. 

Nós choramos pelas pessoas perdidas numa ca-
verna – felizmente, choramos –, mas não choramos 
pelas pessoas perdidas nas ruas das nossas cidades 
porque não sabem ler os nomes daquelas ruas, por-
que muitas vezes, Senador Suplicy, têm vergonha de 
perguntar a alguém que passa o nome da rua para não 
deixar transparecer que não sabem ler a placa que está 
ali. Esse é um sofrimento muito forte. É menor do que 
não ter oxigênio para respirar? É menor, dói menos, 
mas dói mais longamente.

Nós não temos o direito de comemorar aqui o 
salvamento dos mineiros chilenos se não fizermos 
o mesmo com todos os mineiros que temos no Bra-
sil, soterrados de diversas formas. Eu falei da forma 
mais grave para mim, que é a do analfabetismo, mas 
há outras também: por falta do remédio para cuidar 
da saúde; por falta do médico para indicar o remédio; 
por falta de emprego, o que não permite sobrevivên-
cia plena; hoje há também os milhões de soterrados 
na droga, que é também uma forma de tirar oxigênio, 
de tirar a vida. 

Nós precisamos cuidar dos nossos mineiros, 
seguir o exemplo do povo chileno. Parabéns ao povo 
chileno, mas aprendamos com eles que existem outros 
soterramentos, menos visíveis, menos dramáticos, mas 
não menos graves. 

Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Meus cumprimentos ao Senador Cristo-
vam Buarque. 
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Manifesto minha solidariedade também, neste 
cumprimento, ao povo chileno, pela maneira como 
conseguiu unir tantas pessoas no mundo, que acom-
panharam aquele formidável resgate presidido pelo 
Presidente do Chile. O resgate contou com o apoio de 
pessoas de todo o mundo e de maneira a unir todas as 
raças, pessoas de todas as origens, de todas as na-
cionalidades. Foi uma coisa muito bela perceber que, 
em situações como essa, é possível unir as pessoas 
em torno de uma causa tão humanitária, de grande 
relevância, em defesa da vida! 

Meus parabéns a V. Exª. 
Tem a palavra o Senador José Nery, do PSOL 

do Pará. 
De onde são? (Dirigindo-se às pessoas na galeria.)
Ah, da Argentina! Bienvenidos los visitantes de 

Argentina, de Itália, de São Paulo e de tantos lugares! 
Bienvenidos! E de Minas Gerais também!

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente Senador Eduardo Suplicy, Srªs e Srs. Senadores, 
venho à tribuna num momento de grandes definições 
para o País. Como se sabe, estamos diante do se-
gundo turno das eleições presidenciais, numa disputa 
que, dia a dia, mostra-se mais acirrada e coloca todo o 
País em alerta. Por isso, não há melhor momento para 
apresentar uma avaliação sobre o primeiro turno das 
eleições presidenciais. 

O primeiro turno da disputa eleitoral para Pre-
sidente da República envolveu nove candidatos de 
diferentes matizes ideológicos e programáticos. No 
decorrer da disputa, tiveram evidência, por razões que 
dispensam detalhamento, três candidaturas principais: 
a do ex-Governador José Serra, a da ex-Ministra Dilma 
Rousseff e a da Senadora Marina Silva. 

Representando uma grande coalizão que gover-
nou o Brasil pelos últimos oito anos, Dilma apresenta-se 
como a candidata da estabilidade e do atual Governo. 
Tem defendido a manutenção da política econômica 
tão criticada pelo PSOL e não se comprometeu com 
as bandeiras históricas dos movimentos sociais.

Serra, por sua vez, embora busque representar 
uma alternativa de mudança, expressa, na verdade, a 
volta de um modelo ainda mais perverso para o Brasil. 
Subordinado ao projeto das grandes corporações, os 
oito anos de Governo dos tucanos foi marcado pelo 
desmonte do Estado brasileiro e pela incorporação 
de mecanismos legais que favoreceram os lucros das 
grandes multinacionais, ao mesmo tempo em que os 
serviços públicos eram sucateados e abandonados à 
própria sorte. Ou pior: à sanha imperdoável dos mono-
pólios privados, como no caso da educação superior 
ou dos planos de saúde.

A candidatura da Senadora Marina Silva poderia 
ter representado uma ruptura com esse modelo. Tendo 
como origem uma crítica ao modelo de desenvolvimento 
em curso no Brasil, a candidatura da Senadora Marina 
não logrou êxito em diferenciar-se da orientação geral 
dos grandes projetos em disputa.

Quarto colocado na disputa presidencial, Plínio 
de Arruda Sampaio, candidato do PSOL, buscou ser o 
contraponto a uma eleição marcada pela semelhança 
de projetos. 

Entre as propostas mais importantes defendidas 
pelo ex-Deputado e Presidente da Associação Brasi-
leira de Reforma Agrária (Abra), estavam a suspensão 
e a auditoria da dívida pública, hoje estimada em mais 
de R$1 trilhão; a limitação das propriedades em mil 
hectares e a estatização do sistema de saúde. Plínio 
defendeu também a entrada do Brasil na Alternativa 
Bolivariana para as Américas (Alba); uma reforma ur-
bana radical, com a criação do aluguel compulsório, 
e a reestatização dos setores estratégicos da econo-
mia brasileira, privatizada pelos tucanos ao longo dos 
anos noventa.

Infelizmente, a injusta distribuição de tempo de 
TV, que privilegia as grandes máquinas partidárias, 
privou-nos da oportunidade de esmiuçar melhor essas 
propostas e assim evitar que o PSOL, com sua curta, 
mas intensa trajetória de contribuições ao País, fosse 
confundido com pequenas agremiações sectárias que 
pouco contribuem com o debate político em torno dos 
problemas mais urgentes do nosso povo.

Além disso, cabe destacar que o PSOL, ao con-
trário das grandes candidaturas que lideraram as pes-
quisas ao longo de todo o 1º turno, não aceitou recur-
sos de grandes empresas nacionais ou estrangeiras, 
mantendo coerência com a proposta de financiamento 
público de campanha, da qual muitos se dizem defen-
sores, embora amplamente financiados por bancos, 
empreiteiras e empresas de toda sorte. Basta olharmos 
a previsão de gastos das principais candidaturas: algo 
em torno de R$400 milhões. 

Este foi, portanto, Sr. Presidente, um 1º turno que 
primou pela lamentável semelhança de projetos e pro-
postas e buscou sacramentar a ideia de que não há 
saídas ao modelo econômico e social das elites, que 
segrega e exclui milhares de brasileiros e brasileiras 
há mais de 500 anos.

Felizmente, meu companheiro de partido, Plínio 
de Arruda Sampaio, soube representar, dentro das 
evidentes limitações de um partido ainda em constru-
ção, o projeto de transformações estruturais constru-
ído pelos movimentos sociais e demais lutadores do 
povo na luta contra todas as formas de opressão e 
injustiça social.

OUTUBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL282



Outubro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 15 47259 

Ao companheiro Plínio, ao Hamilton, nosso can-
didato a Vice-Presidente, os mais sinceros parabéns. 
Junto com Plínio e junto ao Plínio, expresso a todos os 
militantes do PSOL o nosso profundo agradecimento 
por terem levado às ruas, às fábricas, aos bairros, às 
escolas, às igrejas, às universidades, aos sindicatos o 
projeto que, para nós, representa uma esperança de 
mudança efetiva na política brasileira.

Ao Plínio, que tão bem representou essa neces-
sidade de mudança histórica, que interpretou e trans-
mitiu com muita sinceridade os melhores sentimentos 
de uma parcela do povo brasileiro, que acredita na po-
lítica feita com ética, em defesa dos direitos das pes-
soas, de valorização do papel do Estado para assim 
servir aos interesses da sociedade, da comunidade, 
do povo, e não o Estado a serviço da reprodução dos 
interesses das elites e daqueles que, infelizmente, 
em nosso País, financiam as campanhas eleitorais. 
Ao Plínio, ao PSOL, a todos que lutaram de norte a 
sul deste País, na Amazônia, no Nordeste, no Centro-
Oeste, no Sul e no Sudeste, o reconhecimento de que 
esta campanha eleitoral foi compreendida nos moldes 
em que pôde ser feita, nos marcos de um projeto em 
construção, como é o projeto do PSOL, e demonstra 
claramente que há um espaço para que a esquerda 
socialista, popular e democrática venha construir e fin-
car os seus tentáculos nos mais diversos segmentos 
da sociedade brasileira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, além da 
disputa presidencial, o PSOL disputou também os go-
vernos estaduais em todos os 26 Estados da Federação 
e no Distrito Federal. Em alguns casos, como acontece 
com todos os partidos, o pouco enraizamento que te-
mos em alguns Estados não permitiu que tivéssemos 
um desempenho melhor, permitindo assim irradiar 
nossas propostas em cada região do País. Em alguns 
deles, contudo, o nosso PSOL teve desempenhos ex-
celentes. Cito dois exemplos. No meu querido Estado 
do Pará, Fernando Carneiro, historiador e dirigente do 
PSOL não só obteve o terceiro melhor desempenho 
entre os candidatos do PSOL a governador em todo 
o País, como também foi fundamental para desfazer a 
ideia de uma eleição plebiscitária entre o PT e o PSDB 
que tentaram reproduzir também em nosso Estado. 
Com propostas firmes e demonstrando profundo co-
nhecimento da realidade do nosso Estado, Fernando 
Carneiro alcançou mais de 3% dos votos e ajudou o 
PSOL a se consolidar como alternativa de mudança 
que começa a nascer a partir de agora. 

Outro exemplo da vitalidade do PSOL nessas elei-
ções de 2010 se expressou no Distrito Federal. Aqui, o 
candidato do PSOL, Toninho Andrade, carinhosamente 
conhecido como Toninho do PSOL, obteve quase 200 

mil votos, o que representou cerca de 15% dos votos 
nessa eleição no Distrito Federal. Toninho, psicólogo, 
Presidente do PSOL no Distrito Federal e fundador da 
CUT, não apenas foi o terceiro colocado nas eleições, 
com chances reais de chegar ao segundo turno, como 
também alcançou o maior percentual entre todos os 
candidatos do PSOL a governador, repetindo aqui o 
feito de 2006. 

Em nome dos meus companheiros Toninho e 
Fernando Carneiro, quero saudar o desempenho de 
todos os candidatos do PSOL no País, com especial 
destaque à reeleição dos Deputados Chico Alencar, o 
segundo mais votado no Rio de Janeiro, e Ivan Valen-
te, Líder do PSOL na Câmara dos Deputados e digno 
representante do povo de São Paulo. A permanência 
desses companheiros, superando todas as dificuldades, 
para alcançar o coeficiente eleitoral, é uma vitória do 
PSOL e da esquerda brasileira como um todo. 

Mas é verdade, Senador Suplicy, que nem só 
de vitórias vive o PSOL. Duas grandes guerreiras não 
obtiveram êxito na disputa eleitoral. A ex-Senadora e 
Presidente nacional do PSOL, a companheira Heloísa 
Helena, lutou contra o poder econômico das máqui-
nas partidárias e uma campanha de difamação nunca 
conhecida na história de Alagoas e não se elegeu ao 
Senado, muito embora tenha liderado as pesquisas 
durante quase todo o primeiro turno. Com certeza, o 
Senado Federal perde em brilho e combatividade sem 
o retorno da nossa Presidente nacional.

No Rio Grande do Sul, a Deputada Federal Lu-
ciana Genro, mesmo alcançando expressivos 130 mil 
votos, não ultrapassou a barreira do coeficiente eleitoral 
e, pela primeira vez, após 16 anos como Parlamentar, 
não conseguiu se eleger.

O PSOL do Rio Grande do Sul, um dos mais fortes 
e organizados do País, certamente, sentirá essa perda, 
mas saberá superá-la e, certamente, reconstruirá as 
condições para conduzir Luciana outra vez à Câmara 
dos Deputados como uma das Parlamentares mais 
votadas daquele Estado e uma das mais brilhantes 
que o Congresso Nacional conheceu.

Sr. Presidente, Senador Suplicy, como é do conhe-
cimento de todos, candidatei-me, no Estado do Pará, 
a uma vaga na Assembleia Legislativa, dentro de uma 
estratégia de fortalecimento do projeto partidário do 
PSOL no Estado do Pará. Mesmo com a extraordinária 
votação do companheiro Edmilson Rodrigues, Deputado 
eleito mais votado no Estado do Pará, não alcançamos 
os votos suficientes para eleger dois Deputados. Tam-
bém nesse caso as dificuldades estruturais frustraram 
parte de nossas expectativas. Mesmo assim, tenho con-
vicção de que cumpri importante papel e avançamos 
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na construção de nosso projeto de enfrentamento às 
injustiças sociais no Pará e no Brasil.

Sr. Presidente, com certeza, mesmo com a não elei-
ção, entendo que não há nada a lamentar, pois fizemos 
uma campanha bonita, honesta, limpa e, acima de tudo, 
inspirada nos ideais socialistas da ética, da luta dos traba-
lhadores e trabalhadoras, da defesa dos direitos humanos, 
da defesa dos menos favorecidos e dos marginalizados de 
toda ordem e na esperança de ajudar a construir um Pará 
mais justo, mais igualitário, sustentável e democrático.

Quero, neste momento, expressar o meu profundo 
agradecimento a todos os paraenses que sufragaram 
o nosso nome na eleição de 2010, em especial dos 
Municípios de Abaetetuba, Belém, Barcarena, Viseu, 
Portel e de todos os Municípios paraenses que nos 
ajudaram a ter um desempenho, colocando-nos na 
primeira suplência da chapa do PSOL à Assembleia 
Legislativa do nosso Estado.

Aliás, Sr. Presidente, foi do Estado do Pará que veio 
uma feliz surpresa. Nossa candidata ao Senado, a ex-
Vereadora de Belém, professora e militante das causas 
sociais no nosso Estado, a companheira Marinor Brito, 
foi eleita Senadora com mais de 727 mil votos. É uma 
conquista que esperamos ser confirmada pela validade 
da Lei da Ficha Limpa já nessas eleições, o que mante-
rá o Estado do Pará com ao menos uma representação 
de esquerda e socialista no Senado Federal.

Nessa questão, Sr. Presidente, a palavra está com 
o Supremo Tribunal Federal, que deverá se pronunciar 
o mais rápido que puder para dizer se vale para estas 
eleições a lei que aprovamos aqui no Congresso Na-
cional, estabelecendo critérios de elegibilidade para 
os candidatos às eleições parlamentares. A nosso ver, 
deve, sim, ter validade para as eleições de 2010.

Não resta qualquer dúvida quanto à necessidade 
e à urgência de parâmetros que ajudem o povo brasi-
leiro a escolher melhor seus representantes, colocando 
e permitindo que as chapas para as diversas disputas 
sejam compostas por pessoas que preencham critérios 
políticos, de idoneidade, de seriedade. Aqueles que 
têm mais folha corrida na polícia e na Justiça do que 
currículo para apresentar não podem continuar dispu-
tando eleições no nosso País. Esperamos uma palavra 
decisiva e importante do Supremo Tribunal Federal, que 
deve decidir o quanto antes, para não ficar nenhuma 
dúvida quanto ao processo que se estabeleceu em 
nosso País, tendo em vista que essa lei já produziu 
muitos efeitos, inclusive fazendo com que boa parte do 
eleitorado brasileiro tenha se fixado em critérios mais 
rigorosos para escolher seus representantes.

Com a palavra o Supremo Tribunal Federal, que 
deve responder ao anseio de milhões de brasileiros que 
querem ver a política sendo exercitada com ética, com 

cidadania, com direitos e, sobretudo, que fichas-sujas 
não tenham o direito de representar o nosso povo, seja 
no Parlamento, seja nos cargos do Poder Executivo. 

Mas também, Sr. Presidente Eduardo Suplicy, 
no Estado do Amapá, o PSOL também elegeu um 
Senador, o companheiro Randolfe Rodrigues, profes-
sor, Presidente do PSOL, no Amapá e ex-Deputado 
Estadual. É o mais jovem Senador eleito no Brasil e o 
mais votado da história daquele Estado, com 203 mil 
votos. Símbolo de luta, de compromisso com os mais 
pobres, da luta contra todo o tipo de opressão, da luta 
em defesa da educação das populações tradicionais 
da Amazônia, Randolfe, com certeza, dará uma grande 
contribuição, no Senado Federal, a um projeto popu-
lar e socialista, com a sua conhecida combatividade e 
responsabilidade com os rumos do nosso País. 

Expresso aqui, Sr. Presidente, a certeza de que 
ter no Senado Federal, entre os 81 Senadores, dois 
professores com as qualidades, os compromissos, a 
história, a trajetória de Randolfe e Marinor Brito é a 
certeza de que os bons embates em prol da luta por 
ética na política e defesa de um projeto de mudanças 
e transformações sociais para o nosso País, da defesa 
do meio ambiente na Amazônia, da defesa dos interes-
ses dos trabalhadores e trabalhadoras, da luta por um 
programa popular e socialista para o Brasil. 

Tenho certeza de que, no próximo período, os 
embates e os debates nesta Casa maior do Poder Le-
gislativo brasileiro contarão com a inteligência, com a 
tenacidade, com o compromisso, com a determinação, 
com a vontade e sobretudo os movimentos sociais te-
rão nesses dignos representantes da Amazônia, dos 
Estados do Pará e do Amapá, alguém que aqui repre-
sentará, com muito vigor e com muita força, essa luta 
por mudança e por transformações em nosso País. 

Sr. Presidente, a respeito da postura do Sena-
dor eleito Randolfe Rodrigues, queria, ao final, tornar 
pública uma nota que lançou hoje, esclarecendo uma 
notícia veiculada em vários jornais do País no dia de 
hoje. Na nota, o Senador eleito Randolfe Rodrigues 
afirma que não declarou voto na candidata Dilma e 
disse claramente da sua postura contrária ao projeto 
representado pelo ex-Governador José Serra.

Disse ter com o projeto de José Serra, na verdade, a 
mais absoluta oposição e declarou as suas divergências his-
tóricas, programáticas com a candidata Dilma Rousseff. 

Diz o Senador eleito Randolfe Rodrigues: “Esclare-
ço que, em nenhum momento, este Senador eleito pelo 
PSOL do Amapá deu declarações públicas de voto na 
candidata petista Dilma Rousseff”. Randolfe afirma que 
aguarda e seguirá a orientação da Executiva Nacional 
do PSOL, que se reunirá amanhã, dia 15 de outubro, 
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em São Paulo, para definir a política do Partido com 
relação ao pleito de 31 de outubro. 

O Senador Randolfe tem clareza do que está em 
disputa neste processo e afirma que não deu nenhuma 
declaração pública, refutando, então, as informações 
que foram veiculadas pela imprensa brasileira.

Por último, Sr. Presidente, quero encerrar este 
pronunciamento falando justamente sobre este se-
gundo turno das eleições presidenciais. Daqui a duas 
semanas, os brasileiros e brasileiras terão de escolher 
quem governará o País pelos próximos quatro anos. 
Infelizmente, nenhuma das candidaturas que disputam 
o segundo turno tem identidade com as propostas do 
PSOL. Por isso, a direção nacional do Partido, que se 
reúne amanhã, em São Paulo, com o companheiro 
Plínio de Arruda Sampaio, deverá tomar uma decisão 
levando em conta essa situação.

Isso não significa, porém, que o PSOL considere 
os projetos em disputa idênticos. Sabemos as diferenças 
que se expressam entre o projeto tucano e o projeto da 
coalizão liderada pelo PT e pelo PMDB. Mas é importan-
te assinalar que, em algumas áreas, especialmente em 
relação a alguns programas sociais, bem como a política 
externa brasileira, essas diferenças são nítidas em relação 
às duas candidaturas que disputam a eleição presiden-
cial em segundo turno, no dia 31 de outubro. Contudo, é 
provável que o PSOL defina-se pela neutralidade e pela 
independência neste segundo turno, deixando aos mili-
tantes, aos eleitores, aos apoiadores e simpatizantes do 
PSOL a reflexão e uma decisão muito particular que cada 
um deve tomar, pensando naquilo que possa representar 
o melhor ou pior para o nosso País.

Portanto, essa é uma decisão que pertence aos 
brasileiros e brasileiras que acreditam no trabalho, na 
luta, no projeto político defendido pelo Partido Socia-
lismo e Liberdade.

Colabora para esta conclusão a escalada con-
servadora que transformou o segundo turno da disputa 
eleitoral em uma luta para afirmar princípios religiosos 
e de fé, que em nada contribuem para a administração 
dos principais problemas do País e, muitas vezes, po-
luem o debate em torno de avanços civilizatórios que 
queremos conquistar. 

Por isso, registro aqui que o PSOL será oposição 
a qualquer dos candidatos que disputem este segundo 
turno, buscando fazer avançar a resistência popular e 
construindo, nas lutas sociais, um projeto alternativo 
para o Brasil, o Brasil socialista e democrático

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Meus cumprimentos, Senador José Nery.
Minha homenagem também à luta do PSOL e de 

pessoas nesse Partido que batalharam pelas ideias 

nas quais acreditam, desde Plínio de Arruda Sampaio, 
V. Exª, Toninho do PSOL, Ivan Valente, Chico Alencar, 
Heloísa Helena, Randolfe Rodrigues, Luciana Genro, 
no Rio Grande do Sul, e no próprio Estado de V. Exª, 
o Pará, a candidata ao Senado,...

O SR. JOSÉ NERY (PSOL – PA) – Marinor Brito.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Marinor Brito, e tantos outros que V. Exª 
mencionou em seu pronunciamento.

Espero que todos aqueles que votaram em Plí-
nio de Arruda Sampaio possam muito bem refletir so-
bre quais candidatos estão mais próximos dos ideais 
de maior justiça e igualdade em nosso País, para a 
sua decisão no segundo turno. Obviamente, a minha 
recomendação é a nossa candidata Dilma Rousseff, 
mas vamos respeitar as decisões que o PSOL vier a 
tomar.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – O Senador Geraldo Mesquita Júnior apresentou 
os Requerimentos nºs 820 e 821, de 2010, solicitando 
licenças para se ausentar dos trabalhos da Casa a fim 
de participar, como membro titular da Representação 
Brasileira do Parlamento do Mercosul, do V Curso Anu-
al de Direitos Humanos – CADH, na Cidade de Joinville, 
Santa Catarina, e para participar de audiência pública 
para a elaboração do Informe Anual sobre a Situação 
dos Direitos Humanos nos Estados Partes do Mercosul, 
da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do Par-
lamento do Mercosul, em Buenos Aires, Argentina.

Nos termos do art. 41 do Regimento Interno, a 
Presidência defere os presentes Requerimentos. 

São os seguintes os Requerimentos de-
feridos:

REQUERIMENTO No 820, DE 2010

Requeiro nos termos do art. 55, III, da Consti-
tuição Federal, e do art. 40, do Regimento Interno do 
Senado Federal, a necessária autorização para parti-
cipar do V Curso Anual de Direitos Humanos – CADH, 
como membro titular de Representação Brasileira do 
Mercosul, a realizar-se entre os dias 19 e 21 do cor-
rente na cidade de Joinville, Santa Catarina. – Senador  
Geraldo Mesquita Junior.  

REQUERIMENTO No 821, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Consti-
tuição Federal, e do art. 40, do Regimento Interno do 
Senado Federal, a necessária autorização para parti-
cipar de Audiência Pública para elaboração do “Infor-
me Anual sobre a Situação dos Direitos Humanos nos 
Estados Partes do Mercosul”, da Comissão de Cidada-
nia e Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul, a 
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realizar-se na cidade de Buenos Aires, Argentina, no 
próximo dia 25 de outubro de 2010.

Informo que estarei ausente do País no período 
de 24 a 26 de outubro do corrente ano para partici-
par do referido evento. – Senador Geraldo Mesquita 
Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias e Papaléo Paes 
enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na 
forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso 
I e §2º do art. 210, do Regimento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer 
o registro da matéria intitulada, “O Homem que se diz 

uma bomba”, publicada na revista Veja em sua edição 
de 21 de julho de 2010.

A matéria destaca que Demetrius Felinto, ex-fun-
cionário do Palácio do Planalto, afirma que o governo 
escondeu imagens das câmeras de segurança que 
comprometem a candidata petista Dilma Rousseff.

Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O 
SR SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, no âmbito das políticas públicas existem 
vários temas que representam especial desafio aos go-
vernantes. Quero tratar, no dia de hoje, de um desses 
temas difíceis que é a questão das políticas voltadas 
à juventude brasileira.

A estrutura do governo em nosso País está mon-
tada em função das grandes áreas temáticas, segundo 
viés bastante tradicional. Existem ministérios para cuidar 
da saúde, da educação, do trabalho, do planejamento, 
da economia, e por aí vai. Cada um deles tem suas 
ações definidas, sua ótica própria na elaboração de 
políticas públicas e sua tradição de gestão particular.

Entretanto determinadas políticas públicas exi-
gem um tratamento que atravessa mais de um desses 
campos temáticos. Quando afirmo que a construção 
de uma política voltada especificamente à juventude 
é um grande desafio, na realidade estou me basean-
do no fato de que hoje os problemas específicos que 
afligem nossa juventude exigem um trabalho multidis-
ciplinar coordenado e colaborativo, o que, por vezes, 
parece ultrapassar a capacidade de gestão disponível 
no aparato de governo.

Há algum tempo, a solução para tratamento des-
ses temas multidisciplinares tem sido a criação de se-
cretarias especiais encarregadas de coordenar o esfor-
ço dos diferentes ministérios. Entretanto, é necessário 
que esses órgãos se tornem o verdadeiro espaço no 
qual se estabeleçam as políticas públicas e não ape-
nas o lugar de juntar pedaços de ações já existentes 
nos diferentes ministérios.

Sou, portanto, contrário a políticas costuradas à 
moda do Frankenstein. O produto final, nesses casos, 
dificilmente atende às necessidades dos brasileiros.

Por que deve existir uma política pública espe-
cífica para a juventude brasileira? As pesquisas con-
duzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística – IBGE vêm mostrando uma radical mudança 
na composição por idade da população brasileira. A 
participação percentual da faixa etária entre 15 e 29 
anos, que atingiu seu máximo no ano 2000, vem cain-
do paulatinamente desde então. A população brasileira 
está envelhecendo e o censo de 2010 deve consolidar 
a tendência de liderança da faixa etária entre 30 e 59 
anos, com crescimento cada vez mais consistente do 
grupo com idades superiores aos 60 anos.

Essa faixa que hoje vai dos 30 aos 59 anos tem 
sua qualidade de vida pautada pelas políticas públicas 
voltadas à juventude de 20 anos atrás. E o que damos 
aos jovens de hoje vai se refletir na qualidade de vida 
do grupo majoritário da população brasileira daqui a 

20 anos, quando representarão em torno de 40 a 45% 
da população total.

Cuidar da juventude nos dias de hoje, portanto, é 
cuidar do bem estar de nosso País daqui a 20 anos.

Políticas específicas para a juventude são bas-
tante recentes na história brasileira, segundo a publi-
cação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– Ipea intitulada “Juventude e Políticas Sociais no Bra-
sil”, coordenada pelos pesquisadores Jorge Abrahão 
de Castro, Luseni Maria de Aquino e Carla Coelho de 
Andrade. 

A Constituição de 1988 deu o pontapé inicial ao 
considerar crianças e jovens como sujeitos de direi-
tos, o que implica a necessidade de atenção especial 
do Estado.

As primeiras formulações de políticas públicas 
voltadas propriamente à juventude datam de 2005. A 
criação da Secretaria Nacional da Juventude é o mar-
co dessa mudança de foco. Entretanto, grande parte 
do que ela vem fazendo é pouco mais do que costurar 
ações preexistentes que já vinham sendo desenvolvi-
das no âmbito dos ministérios.

Como resultado disso, da falta de inovação e 
das limitações de gestão, a juventude brasileira segue 
sendo a vítima preferencial da violência urbana, espe-
cialmente homicídios e acidentes de trânsito. Trinta e 
sete por cento do total de mortes são de jovens, 93% 
dos quais rapazes, que apresentam 78% das causa-
das por esses motivos externos.

Dezenove por cento do grupo entre 18 e 24 anos 
registra dependência de álcool, contra 12% das ou-
tras faixas etárias. Trinta por cento dos casos de Aids, 
transmitida principalmente pela via sexual, estão no 
grupo de 15 a 29 anos. Vinte e seis e meio por cen-
to das vítimas fatais e 37% das vítimas não fatais de 
trânsito são jovens.

Mesmo com o avanço da renda do brasileiro, 30% 
dos jovens vivem em famílias com renda familiar per 
capita de menos de meio salário mínimo e mais 53% 
estão em famílias com renda entre meio salário e dois 
salários mínimos. Mais de 12% da juventude está na 
faixa de pobreza extrema.

No quesito educação, pouco menos da metade 
da população entre 15 e 17 anos está no ensino médio, 
sendo que 44% ainda não concluíram o ensino funda-
mental. No estrato entre 18 e 24 anos, menos de um 
terço da população está na escola e apenas 13% estão 
no ensino superior. As principais causas de abandono 
da escola nessas faixas etárias são busca de trabalho 
para os homens e gravidez para as mulheres.

O encaixe do jovem no mercado de trabalho 
também tem sido em situação precária, em postos de 
menor qualificação, com salário menor e, em muitas 
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das vezes, sem carteira assinada. Metade dos jovens 
entre 18 e 24 anos que trabalham não têm essa ga-
rantia legal.

O Programa Nacional de Jovens – Projovem já 
teve várias formas diferentes desde seu primeiro lan-
çamento em 2005, e posteriores remodelações em 
2007 e 2008. Essa colagem de programas dos Minis-
térios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
da Educação, do Trabalho e Emprego e da própria 
Secretaria Nacional da Juventude, ligada à Presidên-
cia, contudo, ainda não conseguiu resultados que nos 
permitam afirmar que temos finalmente uma política 
social competente para a juventude brasileira.

De fato, acabam representando pouco mais do 
que uma extensão do Bolsa Família. Dentro daque-
la projeção do crescimento populacional que citei há 
pouco, se seguirmos exclusivamente com políticas 
do tipo do Bolsa Família, teremos a maior parte de 
população brasileira profundamente dependente do 
governo para o atendimento de suas necessidades 
básicas daqui a 20 anos.

O que queremos é evitar a reedição histórica do 
“pão e circo” que determinou a decadência do Impé-
rio Romano exatamente quando tudo parecia estar 
indo bem.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é neces-
sário dispor de uma variedade maior de ações volta-
das à juventude, consolidada em uma política pública 
sustentável no longo prazo. Um desafio intelectual e 
de gestão se apresenta à nossa geração. Precisamos 
avaliar melhor os resultados alcançados até o momen-

to e apresentar críticas e sugestões aos governantes 
atuais, nas esferas federal, estadual e municipal do 
poder público, visando o aperfeiçoamento das políti-
cas públicas e das instituições encarregadas de sua 
aplicação.

A simples repetição de políticas preexistentes e 
a criação de órgão públicos de coordenação sem ex-
pressão e peso real na formulação de políticas públicas 
não são capazes de resolver nossos problemas.

Infelizmente as inúmeras secretarias da juven-
tude, criadas à moda de imitação da estrutura do Go-
verno Federal dentro de Estados e Municípios, apre-
sentam também resultados pífios, diante do tamanho 
do problema.

Enquanto não conseguirmos posicionar o proble-
ma da juventude brasileira em lugar central nas preo-
cupações públicas, não como um viés de polícia, mas 
com uma visão política de longo prazo, continuaremos 
comprometendo nosso futuro até o ponto em que pode 
se tornar irreversível a tendência à decadência.

E, sem dúvida nenhuma, cabe ao Parlamento 
brasileiro encaminhar esse debate e avaliar as solu-
ções propostas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Nada mais havendo a tratar, damos por 
encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 58 
minutos.) 
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 53ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)

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

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

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

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

Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Rio de Janeiro
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Maioria-PMDB - Regis Fichtner* (S)

Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)

PTB - Epitácio Cafeteira**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)

Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)

PSOL - José Nery* (S)

Minoria-PSDB - Mário Couto**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)

Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)

PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Minoria-PSDB - João Faustino* (S)

Minoria-DEM - José Bezerra* (S)

Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-PSDB - Níura Demarchi** (S)

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)

Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Gilberto Goellner* (S)

Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Roraima
S/PARTIDO - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

Mandatos
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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 prorrogado: 02/09/2010

Prazo final prorrogado: 01/11/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM ) (1)

Heráclito Fortes   (DEM-PI)
Efraim Morais   (DEM-PB) (13)

Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (10,20)

Tasso Jereissati   (PSDB-CE) (5,28,30)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM-GO)

 2.  Alvaro Dias   (PSDB-PR) (4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (8)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (12,19)

Fátima Cleide   (PT-RO) (2,6,21)

Eduardo Suplicy   (PT-SP) (3,11,16,18)

 1.  Paulo Paim   (PT-RS) (22,31,33)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR) (25,35)
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Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB-SC) (23,34,36)

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 Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. 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).
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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
32. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
34. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
35. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
36. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.
*****. Prorrogado até 01.11.2010 através do Requerimento nº 746, de 2010, lido em 04.08.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514

Fax: 3303-1176
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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).
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6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.
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3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais. 

(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 15/05/2009
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:



1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT. 

(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)

Número de membros: 13 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional. 

(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 01/09/2009
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6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS

Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS. 

(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)

Número de membros: 11 titulares  e 7  suplentes

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:

Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal. 

(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Marco Maciel  (DEM-PE) (1)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE) (2)

RELATOR:  Senador Gerson Camata  (PMDB-ES)
Leitura: 05/03/2008

Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo prorrogado: 17/07/2010

Prazo final prorrogado: 22/12/2010
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.
******. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

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  (S/PARTIDO-RR) (4,6)

RELATOR:  Senadora Kátia Abreu  (DEM-TO) (4)

Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senadora Kátia Abreu   (DEM)

Senadora Marisa Serrano   (PSDB)

1. Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM) (2)

2. Senador Flávio Arns   (PSDB) (5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (3,7) 1.

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Valter Pereira   (PMDB) (1) 1.

PTB
Senador Fernando Collor 1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
6. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
7. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.585, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília. 

(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)

Número de membros: 6

PRESIDENTE:  Senador Adelmir Santana  (DEM-DF) (3)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG) (3)

RELATOR:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC) (3)

Instalação: 16/09/2009
MEMBROS

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Adelmir Santana   (DEM)

Senador Eduardo Azeredo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy   (PT)
Senador Roberto Cavalcanti   (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1,2)

PTB
Senador Gim Argello 

Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br
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6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte. 

(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)

Número de membros: 7

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Arthur Virgílio   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (3)

Senadora Fátima Cleide   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (1)

Senador Valdir Raupp   (PMDB) (2)

PTB
Senador Romeu Tuma 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
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7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte. 

(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)

Número de membros: 7

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

RELATOR:
Coordenação:

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senadora Rosalba Ciarlini   (DEM)

Senador Tasso Jereissati   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges   (PR)
Senador Inácio Arruda   (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa   (PSC) (2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (1,5)

PTB
Senador João Vicente Claudino 

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
5. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.



8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES

Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas. 

(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)

Número de membros: 3

MEMBROS
Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado. 

(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)

Número de membros: 5  titulares e 3 suplentes
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 ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE

(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)

Número de membros: 5

PRESIDENTE:  Senador Francisco Dornelles  (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon   (PMDB)
Senador Francisco Dornelles   (PP)
Senador Marco Maciel   (DEM)
Senador Tasso Jereissati   (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante   (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638

E-mail: dirceuv@senado.gov.br
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.

Número de membros: 11

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
RELATOR-GERAL:  Senador Renato Casagrande  (PSB-ES)

RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS:  Senador Tião Viana  (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  Senador Marconi Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senadora Serys Slhessarenko  (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
Senador Marconi Perillo   (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante   (PT) (3,5)

Senador Renato Casagrande   (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko   (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma 

PDT
Senadora Patrícia Saboya (1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
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Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511

Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009, 

QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1

RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2

PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2

PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093

REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)

1 Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
2 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009. 
3 Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
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 CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil. 

Número de membros: 11  titulares e 11 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-GERAL:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO:  Senador Antonio Carlos Júnior  (DEM-BA)

RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL:  Senador Romeu Tuma  (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO:  Senador Marconi

Perillo  (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS:  Senador Almeida Lima  (PMDB-SE)

RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO:  Senador Antonio Carlos
Valadares  (PSB-SE)

RELATOR-PARCIAL - RECURSOS:  Senador Acir Gurgacz  (PDT-RO)
Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Antonio Carlos Júnior   (DEM)

Senador Marconi Perillo   (PSDB)
Senador Papaléo Paes   (PSDB)

1. Senador Marco Maciel   (DEM)
2. Senador Adelmir Santana   (DEM)

3. Senador Cícero Lucena   (PSDB)
4. Senador Alvaro Dias   (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Regis Fichtner   (PMDB) (2)

Senador Almeida Lima   (PMDB)
Senador Valter Pereira   (PMDB)

1. Senador Romero Jucá   (PMDB)
2. Senador Valdir Raupp   (PMDB)
3. Senador Francisco Dornelles   (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares   (PSB) (1)

Senador Eduardo Suplicy   (PT) (1)

1. Senador Inácio Arruda   (PC DO B) (1)

2. Senador Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,3)

PTB
Senador Romeu Tuma 1. Senador Gim Argello 

PDT
Senador Acir Gurgacz 1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.
2. Em 4.8.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 102/2010-GLPMDB), em substituição ao Senador
Renan Calheiros.
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3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 33033511

E-mail: sscepi@senado.gov.br

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

PRAZOS

RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 26.10.2010 (art. 374, IV) 
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 27.10 a 25.11.2010 (art. 374, V)

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III)

PARECER FINAL: 26.11 a 22.12.2010 (art. 374, VI) 1

1
1

1 Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 747, de 2010, em 04.08.2010.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES

1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  - CAE
Número de membros: 27 titulares  e 27 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Garibaldi Alves Filho  (PMDB-RN) (112)

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) (11,41,94,105)

 4.  VAGO (36,107,113,121)

 5.  VAGO (29,72)

 6.  VAGO (4,39,81,82,83,84,87,95)

 7.  João Ribeiro   (PR) (32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (66,68)

Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (56,59,109)

Gerson Camata   (PMDB) (54,70)

Valdir Raupp   (PMDB) (63)

Neuto De Conto   (PMDB) (8,15,53,69,117,120)

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) (3,60,97,98)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,96,99)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,108,115)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Níura Demarchi   (PSDB) (52,106,111,114)

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.  Gilberto Goellner   (DEM) (43,102,103,118,119)

 2.  Demóstenes Torres   (DEM) (18,50)

 3.  Heráclito Fortes   (DEM) (46)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (43)

 5.  Kátia Abreu   (DEM) (48)

 6.  José Bezerra   (DEM) (5,45,110,116)

 7.  Alvaro Dias   (PSDB) (23)

 8.  Sérgio Guerra   (PSDB) (19,25,74)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (26)

 10.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (22,75)

PTB (7)

João Vicente Claudino (42)

Gim Argello (42)

 1.  Sérgio Zambiasi (12,42)

 2.  Fernando Collor (42)
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PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador 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. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
95. 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).
96. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
97. O Senador 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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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador 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. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
109. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
112. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
119. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
120. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
121. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344

E-mail: scomcae@senado.gov.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS

Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local. 

(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)

Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Antonio Carlos Valadares   (PSB)
VAGO (6)

VAGO (10,12,14)

 1.  Delcídio Amaral   (PT)
 2.  VAGO (9)

 3.  João Vicente Claudino   (PTB)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp   (PMDB)
VAGO (4)

 1.  VAGO (11,13)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Rosalba Ciarlini   (DEM)
Raimundo Colombo   (DEM) (7,15)

Sérgio Guerra   (PSDB)

 1.  VAGO (5)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 3.  VAGO (8)

PMDB PDT PSDB
Cícero Lucena   (PSDB)  1.

Notas:
1. Vaga compartilhada entre PMDB, PSDB e PDT.
2. Vaga do PMDB cedida ao PSB
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jonas Pinheiro.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo ter sido substituído pelo Senadora Lúcia Vânia na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº
129/08-GLPSDB).
9. Vago em 17.02.09 em virtude de a Senadora não pertencer mais à Comissão.
10. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
11. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
12. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
13. Vago em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão.
14. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
15. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS  - CAS
Número de membros: 21 titulares  e 21 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Rosalba Ciarlini  (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Paulo Paim  (PT-RS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)

VAGO (3,18,29,71,82)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (27,117)

Paulo Paim   (PT) (26)

Marcelo Crivella   (PRB) (30)

Fátima Cleide   (PT) (34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (36,58,61)

Renato Casagrande   (PSB) (36,60,65)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33,78,104)

 2.  César Borges   (PR) (28)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (35)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (1,2,13)

 5.  VAGO (31,32,108,113,120)

 6.  VAGO (36)

 7.  José Nery   (PSOL) (36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (57,68,73)

Gilvam Borges   (PMDB) (9,52,88,91,95,96)

Regis Fichtner   (PMDB) (6,56,111,115)

VAGO (48,80,102,118,119)

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) (49,74,80,110)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,94,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Níura Demarchi   (PSDB) (46,107,112,114)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (20,66,100,105,106)

Papaléo Paes   (PSDB) (22,98,99)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43,70,72,89,90)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,40,109,116)

 5.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24,67,85,92,97)

 6.  Marisa Serrano   (PSDB) (25,81,86,87)

 7.  Lúcia Vânia   (PSDB) (21,38,84)

PTB (8)

Mozarildo Cavalcanti (7,11,59)  1.  Gim Argello (14,16,62)

PDT
João Durval (17,47)  1.  Cristovam Buarque (19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 -
GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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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. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
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115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
118. Em 18.08.2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 125/2010).
119. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652

E-mail: scomcas@senado.gov.br
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Flávio Arns  (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (16)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,17)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (10,11)

 2.  Marisa Serrano   (PSDB) (3)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (6,12,15)  1.  Paulo Paim   (PT) (5)

PMDB
VAGO (8,18)  1.  VAGO (7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (4)  1.  Gim Argello   (PTB) (9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).



2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Augusto Botelho  (S/PARTIDO-RR) (13,23)

VICE-PRESIDENTE:  VAGO (13,18)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

Adelmir Santana   (DEM) (7)

Papaléo Paes   (PSDB) (11,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4,20)

 2.  VAGO (2,9,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (5,22)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,10)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (6,14,15)  1.  VAGO (3,21)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (8)  1.  João Durval   (PDT) (12)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
7. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
22. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
23. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.
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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



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

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) (31,71,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,37)

Eduardo Suplicy   (PT) (31)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

VAGO (31,111,113,120)

Tião Viana   (PT) (36,44,87,88,89,100)

 1.  Renato Casagrande   (PSB) (17,38)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (1,15,17,34,116)

 3.  Marcelo Crivella   (PRB) (39)

 4.  Inácio Arruda   (PC DO B) (16,17,30,75)

 5.  César Borges   (PR) (32,44)

 6.  Marina Silva   (PV) (19,35,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (54,68)

Almeida Lima   (PMDB) (57,68)

Gilvam Borges   (PMDB) (61,68,96,99,106,107)

Francisco Dornelles   (PP) (62,68)

Valter Pereira   (PMDB) (3,68)

Edison Lobão   (PMDB) (9,18,55,65,102,105)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (58,67)

 2.  Renan Calheiros   (PMDB) (59,66,86,93)

 3.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (56,64,78)

 4.  Hélio Costa   (PMDB) (5,69,76,103,104)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (45,60,63)

 6.  Neuto De Conto   (PMDB) (2,68,115,119)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu   (DEM) (50)

Demóstenes Torres   (DEM) (47)

Jayme Campos   (DEM) (43,82,85,97,98)

Marco Maciel   (DEM) (14,20)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (48)

Alvaro Dias   (PSDB) (28,72)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,73,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (42)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (41)

 3.  Níura Demarchi   (PSDB) (51,110,117,118)

 4.  José Bezerra   (DEM) (4,52,112,114)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,49)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (27)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (26)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (24,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,74,90,92)

PTB (7)

Romeu Tuma (40)  1.  Gim Argello (46,108,109)

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 Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (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 Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
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 Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
27. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
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, 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.
31. 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).
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 Magno Malta.
33. 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.
34. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. 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.
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 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.
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39. 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.
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
46. 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.
47. 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.
48. 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).
49. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
50. 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.
51. 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.
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 Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
59. 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).
60. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. 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).
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(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, 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).
69. 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).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, 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).
72. 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).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
75. 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).
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 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).
103. 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).
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, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
117. Em 17.08.2010, vaga cedida temporariamente ao PSDB enquanto durar a licença do Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 057/10 - GLDEM).
118. Em 18.08.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (Of.63/2010-GLPSDB).
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.

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

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.
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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) (92,106)

VICE-PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (74,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (31,81,89,93,94)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (31,126)

Fátima Cleide   (PT) (31)

Paulo Paim   (PT) (31,47,66)

Inácio Arruda   (PC DO B) (32)

VAGO (38,76,78,80,96,116,120,132)

VAGO (35,85,86,87,98,101,108)

 1.  VAGO (1,36,109)

 2.  Gim Argello   (PTB) (37,96,100)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,34)

 4.  José Nery   (PSOL) (33)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30,67,94,95)

 6.  João Ribeiro   (PR) (30,71)

 7.  Marina Silva   (PV) (30,80)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB) (56)

Mauro Fecury   (PMDB) (8,16,57,70,72)

Gilvam Borges   (PMDB) (54,102,105,111,112)

VAGO (64,107,127,129)

Gerson Camata   (PMDB) (60)

VAGO (5,9,61,88)

VAGO (53,65)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (55)

 2.  Francisco Dornelles   (PP) (55,83,88)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (55)

 4.  Neuto De Conto   (PMDB) (58,125,131)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (62)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,63,118)

 7.  VAGO (59,110)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Níura Demarchi   (PSDB) (4,50,115,119,121)

Marco Maciel   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,41)

Heráclito Fortes   (DEM) (42)

João Faustino   (PSDB) (13,49,117,122,123,124)

Adelmir Santana   (DEM) (45)

Alvaro Dias   (PSDB) (26)

Flávio Arns   (PSDB) (22,91)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (28,68,73,75)

Marisa Serrano   (PSDB) (25)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (48,113,114,128,130)

 2.  Kátia Abreu   (DEM) (11,43)

 3.  Jayme Campos   (DEM) (46,77,82,103,104)

 4.  Efraim Morais   (DEM) (52)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (14,18,44)

 6.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (2,39)

 7.  Cícero Lucena   (PSDB) (29,69,75,84,90,97,99)

 8.  Marconi Perillo   (PSDB) (23)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,51)

Romeu Tuma (51)

 1.  João Vicente Claudino (51)

 2.  Mozarildo Cavalcanti (51)

PDT
Cristovam Buarque (20)  1.  Jefferson Praia (10,21)

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 Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. 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.
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 Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
25. 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. 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).
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, 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.
34. 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.
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 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.
37. 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.
38. 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.
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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 Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. 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.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. 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.
45. 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.
46. 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.
47. 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).
48. 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.
49. 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.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. 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).
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
53. 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).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. 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).
56. 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).
57. 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).
58. 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).
59. 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).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. 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).
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 Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 -
GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, 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.
93. 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).
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 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).
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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
110. 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).
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
119. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
120. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
121. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 54/10-GLPSDB).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
123. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
124. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 59/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
125. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
126. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
127. Em 18/08/2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão (OF.GLPMDB nº 124/2010).
128. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
129. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
130. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
131. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
132. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.

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)

VAGO (7,16,23,25)

Paulo Paim   (PT) (8,17)

Inácio Arruda   (PC DO B) (19)

 1.  VAGO (7)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (16,17,21)

 3.  VAGO (7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata   (PMDB) (3,20)

VAGO (22)

Francisco Dornelles   (PP) (15)

 1.  VAGO (7)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB)
 3.  VAGO (14)

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) (1,6,13)

 2.  VAGO (10)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (5,24)

 4.  Cícero Lucena   (PSDB) (9,18)

 5.  Papaléo Paes   (PSDB) (7,11)

PDT
Cristovam Buarque (7,12)  1.  VAGO (12)

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, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
12. 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).
13. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).



16. 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).
17. 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).
18. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador 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, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
25. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão de Educação, em substituição à
Senadora Ideli Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498

Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Designação:  22/09/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Inácio Arruda   (PC DO B)

 1.  João Vicente Claudino   (PTB)
 2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2)

Sérgio Zambiasi   (PTB)
 1.  Gerson Camata   (PMDB)
 2.  Neuto De Conto   (PMDB) (6,7)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo   (DEM) (5)

VAGO (3,4)

Alvaro Dias   (PSDB)

 1.  Flávio Arns   (PSDB) (1)

 2.

 3.  Papaléo Paes   (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
7. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. 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) (22)

Marina Silva   (PV) (7,22,43,45)

Alfredo Nascimento   (PR) (24,55,60)

João Ribeiro   (PR) (23)

 1.  Fátima Cleide   (PT) (21)

 2.  César Borges   (PR) (25)

 3.  Inácio Arruda   (PC DO B) (20)

 4.  Delcídio Amaral   (PT) (26)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (38,47,48,49,54,59)

Hélio Costa   (PMDB) (38,56,57)

VAGO (40,50,53,58)

Valter Pereira   (PMDB) (38)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (38)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (5,11,39)

 3.  Almeida Lima   (PMDB) (38)

 4.  Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (32,61,62,64,65)

Kátia Abreu   (DEM) (27)

Heráclito Fortes   (DEM) (30)

Eliseu Resende   (DEM) (35)

Arthur Virgílio   (PSDB) (10,17)

Cícero Lucena   (PSDB) (14)

Marisa Serrano   (PSDB) (15)

 1.  Adelmir Santana   (DEM) (29)

 2.  Raimundo Colombo   (DEM) (1,34,63)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (3,28)

 4.  Jayme Campos   (DEM) (9,31,44,46,51,52)

 5.  Alvaro Dias   (PSDB) (4,19)

 6.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (18)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (16)

PTB
Gim Argello (6,33)  1.  Sérgio Zambiasi (33)

PDT
Jefferson Praia (8,13,37,42)  1.  Cristovam Buarque (12,36,41)

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 Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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).
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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).
23. 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.
24. 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.
25. 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.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
27. 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.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada 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, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
31. 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.
32. 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.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
34. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. 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.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, 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).
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, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
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. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
64. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
65. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).

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.



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

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) (6)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (5)

RELATOR:  Senador Jefferson Praia  (PDT-AM) (4,12,16)

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) (10,15)

 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 (11)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano   (PSDB)
VAGO (13,14,17)

 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 designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (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 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).
11. 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).
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.
17. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, 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:  VAGO (2,11,13)

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 (3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (1,5,6,7)

VAGO (8)

 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 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 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).
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).
13. Vago 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, de 11.05.10).
*. 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.

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 )
VAGO (1,2)

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).
2. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. 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 (19,73)

 2.  Serys Slhessarenko   (PT) (20)

 3.  VAGO (11,22,30,64)

 4.  Marina Silva   (PV) (22,45,50,52)

 5.  Magno Malta   (PR) (22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges   (PMDB) (41,44,76)

Gerson Camata   (PMDB) (40)

Regis Fichtner   (PMDB) (35,43,80)

VAGO (34,68,72,75)

VAGO (10,12,33,77)

 1.  VAGO (37,74)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (42)

 3.  Valter Pereira   (PMDB) (38)

 4.  Mão Santa   (PSC) (39,56,58)

 5.  VAGO (36,55,63,66,71)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra   (DEM) (2,25,78,81)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  João Faustino   (PSDB) (16,47,60,62,79)

 6.  Mário Couto   (PSDB) (17)

 7.  Papaléo Paes   (PSDB) (18)

PTB (7)

 1.  Sérgio Zambiasi 

PDT
Cristovam Buarque (14)  1.  Jefferson Praia (15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).

(cedida ao PDT)
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador 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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
74. 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).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO

Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646

E-mail: scomcdh@senado.gov.br



6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (5)

Serys Slhessarenko   (PT)
 1.  Fátima Cleide   (PT)
 2.  VAGO (3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (2,4)

Lúcia Vânia   (PSDB)
 1.  VAGO (1)

 2.
Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005

Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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
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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   (S/PARTIDO) (22,41,50,72,106)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB) (1)

Francisco Dornelles   (PP) (61)

Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB) (64)

Romero Jucá   (PMDB) (3,70,74)

Regis Fichtner   (PMDB) (4,100,102)

 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.  João Faustino   (PSDB) (23,27,56,101,103,104,105)

 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. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
103. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
104. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de suplente ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
105. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
106. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546

E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (3,4,6)

João Ribeiro   (PR)
 1.  VAGO (7)

 2.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9,10)  1.  Valdir Raupp   (PMDB)

 2.  VAGO (8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (1)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  VAGO (7)

PDT
Cristovam Buarque  1.  VAGO (5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

VAGO (1,4)  1.  VAGO (5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (6)  1.  Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (5)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  Marco Maciel   (DEM)

 2.  Flexa Ribeiro   (PSDB)

PDT
VAGO (3)  1.

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Mozarildo Cavalcanti  (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

José Agripino   (DEM) (5)

Romeu Tuma   (PTB) (3)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,2)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (6)  1.  VAGO (4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti  1.  Fernando Collor 

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  - CI
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Fernando Collor  (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Eliseu Resende  (DEM-MG)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

Serys Slhessarenko   (PT) (18)

Delcídio Amaral   (PT) (18,33,56)

VAGO (18,90,92,98)

Inácio Arruda   (PC DO B) (23)

Fátima Cleide   (PT) (20)

João Ribeiro   (PR) (21)

 1.  Marina Silva   (PV) (16,66,68)

 2.  Paulo Paim   (PT) (25,33,57)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19)

 4.  VAGO (17,70,72,73)

 5.  Eduardo Suplicy   (PT) (24)

 6.  VAGO (22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles   (PP) (52,63,64)

Gilvam Borges   (PMDB) (53,76,79,85,86)

Regis Fichtner   (PMDB) (45,91,93)

Mão Santa   (PSC) (5,9,49,71,74)

Valdir Raupp   (PMDB) (48,60)

Edison Lobão   (PMDB) (43,80,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54,94,97)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,82,84)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (47,64,89)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (34,87,88,95,96)

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.
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
96. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
97. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.

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
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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) (56,58,67,72)

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) (26)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,25)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (23)

José Nery   (PSOL) (27)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,28)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (24,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (24,54)

 4.  VAGO (24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (38,48,55,57,68,70)

Valter Pereira   (PMDB) (1,46)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,45)

Almeida Lima   (PMDB) (44)

 1.  VAGO (43,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (47)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (41)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (42,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra   (DEM) (33,65,66)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

Adelmir Santana   (DEM) (29)

Lúcia Vânia   (PSDB) (17)

Marconi Perillo   (PSDB) (21)

Sérgio Guerra   (PSDB) (19,61)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (35,63,64,69,71)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (30,52,53,59,60)

 3.  Demóstenes Torres   (DEM) (9,12,37)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (6,14,36)

 5.  Cícero Lucena   (PSDB) (22)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,18,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (20)

PTB (5)

Gim Argello (34)  1.  Mozarildo Cavalcanti (34)

PDT
Jefferson Praia (8,16,39)  1.  João Durval (15,40)

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 Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
18. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
19. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 12.02.2009, o Senador 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 Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
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. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, 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.
26. 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.
27. 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.
28. 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).
29. 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.
30. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
31. 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.
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, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
36. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. 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.
38. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. 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).
44. 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).
45. 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).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
47. 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).
48. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (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).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.
68. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
69. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
70. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
71. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
72. Em 06.10.2010, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 79/2010-CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627

E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA  - CRA
Número de membros: 17 titulares  e 17 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Valter Pereira  (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (77,79)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Delcídio Amaral   (PT) (19)

VAGO (18,63,67,70,75)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (17,25,49,87)

César Borges   (PR) (22,54)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,71)

 2.  Fátima Cleide   (PT) (4,6,20)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (23,60,61,62,65)

 4.  Serys Slhessarenko   (PT) (21,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (2,11,44,47,59,68,69,74)

Neuto De Conto   (PMDB) (34,43,86,90)

Gerson Camata   (PMDB) (39,46)

Valter Pereira   (PMDB) (37,50)

 1.  Romero Jucá   (PMDB) (40,45)

 2.  Valdir Raupp   (PMDB) (36,38)

 3.  Renan Calheiros   (PMDB) (35,41)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (42,48,81,85)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner   (DEM) (29,77,79,88,89)

José Bezerra   (DEM) (30,80,84)

Kátia Abreu   (DEM) (31)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,27,57,58,72,73)

João Faustino   (PSDB) (16,53,55,64,66,83)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (12,56)

Marisa Serrano   (PSDB) (13)

 1.  Demóstenes Torres   (DEM) (3,32)

 2.  Heráclito Fortes   (DEM) (26)

 3.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (7,28)

 4.  José Agripino   (DEM) (24,82)

 5.  Mário Couto   (PSDB) (15,56)

 6.  João Tenório   (PSDB) (13)

 7.  Marconi Perillo   (PSDB) (14)

PTB (5)

Romeu Tuma (9,33)  1.  Sérgio Zambiasi (33,51)

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 Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
13. 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).
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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).
20. 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).
21. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
22. 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.
23. 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.
24. 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).
25. 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).
26. 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).
27. 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).
28. 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).
29. 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).
30. 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).
31. 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).
32. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
33. 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).
34. 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).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
41. Em 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 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).
43. 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).



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

44. 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).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 -
GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 -
GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).



81. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
82. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
88. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
89. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
90. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB) (13,14)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (10,11)

João Tenório   (PSDB)
Marisa Serrano   (PSDB)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (3,12)

 2.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 3.  VAGO (4)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
13. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
14. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
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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 )
VAGO (1)

Jayme Campos   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
 1.  Romeu Tuma 

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. 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:  Senador Roberto Cavalcanti  (PRB-PB) (63,78)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)

Marcelo Crivella   (PRB) (22)

Renato Casagrande   (PSB) (21)

Alfredo Nascimento   (PR) (18,69)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,45)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,42)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,65,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (38,64,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,40)

Valdir Raupp   (PMDB) (37,46)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (35)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (39)

 3.  Gilvam Borges   (PMDB) (8,9,36,43,48,59,60,67,68)

 4.  Regis Fichtner   (PMDB) (2,53,56,58,61,73,74,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Bezerra   (DEM) (6,12,24,75,77)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (28,70,71,79,80)

 2.  Eliseu Resende   (DEM) (27)

 3.  Marco Maciel   (DEM) (1)

 4.  Kátia Abreu   (DEM) (23)

 5.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (14,29)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (17,49,62)

 7.  Arthur Virgílio   (PSDB) (11,14,47)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador 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).
65. 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).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
70. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador 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).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
78. Em 01.09.2010, o Senador Roberto Cavalcanti foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Of. nº 124/2010-CCT).
79. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
80. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Flávio Arns   (PSDB) (4,5)

Renato Casagrande   (PSB)
 1.  Sérgio Zambiasi   (PTB)
 2.  VAGO (3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)  1.  VAGO (2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres   (DEM)

Eduardo Azeredo   (PSDB)

 1.  VAGO (3)

 2.  Cícero Lucena   (PSDB)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120

Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
Senador Romeu Tuma  (PTB-SP) (1) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  05/03/2009

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)

Número de membros: 15 titulares  e 15 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO (2)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003
5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

VAGO (15)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (18)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (14)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
VAGO (17)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
 3.  Mão Santa   (PSC-PI) (13)

 4.  VAGO (5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO (9)

VAGO (12)

VAGO (11)

VAGO (7)

VAGO (7)

 1.  VAGO (6)

 2.  VAGO (10)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (7)

 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:  06/10/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. 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.
7. 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.
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. 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.
10. 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.
11. 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.
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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
19. A Senadora Ideli Salvatti reassumiu o mandato em 06.10.2010, conforme Of. 047/2010-GSISAL, lido na sessão de 06.10.2010 e publicado na mesma
data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
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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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Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010



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

Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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                     CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL 
(Criado pelo Decreto Legislativo nç 70, de 23.11.1972) 

(Regimento Interno baixado pelo Ato nç 1, de 1973-CN)  

 

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal 

Chanceler: Presidente da C“mara dos Deputados 

 

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS MESA DO SENADO FEDERAL 

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP) 

PRESIDENTE

Senador Jos� 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 Magalh‘es Neto (DEM-BA) 

2º VICE-PRESIDENTE

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT) 

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

1º SECRETÁRIO

Senador Her–clito Fortes (DEM-PI)

  2º SECRETÁRIO

Deputado InocŸncio Oliveira (PR-PE)  

2º SECRETÁRIO

Senador Jo‘o Vicente Claudino (PTB-PI) 

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG) 

3º SECRETÁRIO

Senador M‘o Santa (PSC-PI) 1 

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP) 

4º SECRETÁRIO

Senadora Patr¤cia 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 Dem‡stenes 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 ×rg‘os do Parlamento (SCOP) 

Senado Federal ò Anexo II - T�rreo 

Telefones: 3303-4561 e 3303-5258 

scop@senado.gov.br
  

 
1
 Em 23.09.2009, o Senador M‘o Santa comunicou sua desfilia÷‘o do Partido do Movimento Democr–tico Brasileiro (PMDB), a partir dessa data, 

conforme comunicado lido em Plen–rio e, em 01.10.2009, a sua filia÷‘o ao Partido Social Crist‘o (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS 

098/2009, lido em Plen–rio em 01.10.2009. 
2
 O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comiss‘o de Constitui÷‘o e Justi÷a e de Cidadania da C“mara dos Deputados, em Reuni‘o 

Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
3
 O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comiss‘o de Rela÷‰es Exteriores e de Defesa Nacional da C“mara dos Deputados, em 

Reuni‘o Ordin–ria realizada em 03/03/2010. 
4
 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos 

Deputados, datado de 23 de mar÷o de 2010. 



MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL 

PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Rub�n Mart¤nez Huelmo (Uy)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Jos� Juan Bautista Pampuro (Ar)

VICE-PRESIDENTE: Parlamentar Ignacio Mendoza Unzain (Py)

Secretaria: C“mara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 ò 70160-900 Bras¤lia ò DF / Brasil 

Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878  Fax: (55) 61 3216-6880 

e-mail: cpcm@camara.gov.br 
www.camara.gov.br/mercosul 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
        (13 titulares e 13 suplentes) 

 

           (Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991) 

            (Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004) 

Presidente:  

Vice-Presidente:  
 

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º TITULARES SUPLENTES

Representante das empresas de r–dio 

(inciso I) 
  

Representante das empresas de 

televis‘o (inciso II) 
  

Representante de empresas da 

imprensa escrita (inciso III) 
  

Engenheiro com not‡rio conhecimento 

na –rea de comunica÷‘o 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 v¤deo (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) 
  

1å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 5.6.2002 

2å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 22.12.2004 
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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 Jos� Paulo T‡ffano (PV - SP) 12   

Vice-Presidente: Senador In–cio Arruda (PCdoB - CE) 12 

Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM ò RS) 12 

SENADORES 
TITULARES SUPLENTES

Maioria (PMDB) 
PEDRO SIMON (PMDB/RS) 1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 17 

GERALDO MESQUITA J½NIOR (PMDB/AC) 2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO) 
DEM 

EFRAIM MORAIS (DEM/PB) 1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF) 

ROMEU TUMA (PTB/SP) 2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM) 6 16  
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS) 1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG) 
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP) 1. FLÐVIO ARNS (PSDB/PR) 13 
PTB

SÃRGIO ZAMBIASI (PTB/RS) 1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)  
PDT

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF) 1. OSMAR DIAS
4  (PDT/PR) 

PCdoB
INÐCIO ARRUDA (PCdoB/CE) 1. JOSÃ NERY

8  (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 MOUR�O (PT/AC) 

GEORGE HILTON (PP/MG) 3. RENATO MOLLING (PP/RS) 

ýRIS DE ARA½JO  (PMDB/GO) 4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11  
PSDB/DEM/PPS 

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)  14 1. LEANDRO SAMPAIO
5
 (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
JOSÃ PAULO T×FFANO (PV/SP) 1. ANT¹NIO ROBERTO (PV/MG)15 

                                                  (Atualizada em 05.08.2010) 

_______________ 

1 Indicado conforme Of¤cio nç 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do L¤der do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto, lido na Sess‘o do SF de 05.06.08. 

2 Eleito em 14.8.2007, para o biŸnio 2007/2008.  

3 Indicado conforme Of. PSDB nç 856/2007, de 28.11.2007, do L¤der do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sess‘o do SF de 19.12.2007. 

4 Indicado conforme Of¤cio nç 28/08-LPDT, de 09.07.08, do L¤der do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sess‘o do SF de 09.07.08, em substitui÷‘o ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renÂncia, 

conforme Of. s/nç, datado de 09.07.2008. 

5 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data, tendo em vista a renÂncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, 

conforme OF GAB Nç 53/2008, de 18.06.2008. 

6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exerc¤cio do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data. 

7  Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nç 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.11.2008. 

8  Indicado pela Lideran÷a do PC do B, nos termos do Of¤cio IA/Nç 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal de 17.12.2008. 

9 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 266/2007, de 17.07.07, em substitui÷‘o ao Deputado Geraldo Resende. 

10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou — suplŸncia do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P, de 14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou 

— vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Of¤cio nç 034/2009-GAB610-CD, de 11.2.09, e o OF/GAB/I/Nç 12, de 28.01.2009.   

11 Indicado pela Lideran÷a do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nç 177,  de 12.03.2009, lido na Sess‘o do Senado Federal de 12.03.2009. 

12 Eleitos para o biŸnio 2009/2010, em reuni‘o realizada no dia 27.05.09, conforme Of¤cio P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data 

13 O  Senador Fl–vio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunica÷‘o lida na sess‘o 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 sess‘o do SF de 08.10.2009. 

14 Indicado conforme Of. nç 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do L¤der do PSDB, Deputado Jos� An¤bal, em substitui÷‘o ao Deputado Cl–udio Diaz, em virtude de sua renÂncia, conforme Of. nç 

0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sess‘o do SF de 13.11.09. 

15  Indicado conforme Of. PV nç 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do L¤der do PV-CD, lido na Sess‘o do SF de 22.03.2010 

16 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 nçs 702 e 703, de 2010, aprovados na sess‘o de 

07.07.2010). 

17 O Senador Neuto De Conto afastou-se, nos termos do art. 39, inciso II, do Regimento Interno, para assumir o cargo de Secret–rio Executivo de Articula÷‘o Nacional do Estado de Santa Catarina, a 

partir de 5-8-2010. 
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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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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA – CCAI 

 (Art. 6ç da Lei nç 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 � 

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 presidŸncia em 23.03.2010, conforme altern“ncia estabelecida na 1å reuni‘o da Comiss‘o, realizada em 18.08.2001. 

2 O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos Deputados, datado de 23 

de mar÷o de 2010. 



Pág. Pág.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

ALOIZIO MERCADANTE

Requerimento nº 819, de 2010, que solici-
ta licença para Sua Excelência se ausentar dos 
trabalhos da Casa, no dia 19 de outubro de 2010, 
para participar da XXVI Sessão do Parlamento do 
Mercosul, na cidade de Montevidéu, Uruguai. ...... 255

ALVARO DIAS

Comentários acerca de denúncia feita ao Mi-
nistério Público pelo senador Arthur Virgílio sobre 
esquema de compra de votos e abuso de poder 
econômico durante a campanha eleitoral no Estado 
do Amazonas. ........................................................ 148

Registro da matéria intitulada “A resposta está 
com o Planalto”, publicada na revista Veja, edição 
de 28 de julho de 2010. ......................................... 166

Aparte ao senador Heráclito Fortes. ............ 257
Comunicado do resultado de auditoria rea-

lizada pelo Tribunal de Contas da União junto às 
entidades fechadas de previdência complementar, 
patrocinadas por empresas públicas, que aplicam 
recursos na Cooperativa Habitacional dos Bancá-
rios (Bancoop) e críticas à postura da direção da 
Petrobrás, por não fornecer informações necessá-
rias para a investigação. ........................................ 271

Defesa da implantação de eleições primárias 
no Brasil e de melhorias na legislação eleitoral, com 
destaque à propaganda eleitoral e debates para que 
o processo eleitoral se torne mais democrático..... 271

Registro da matéria intitulada “O homem que 
se diz uma bomba”, publicada na revista Veja, em 
sua edição de 21 de julho de 2010. ....................... 286

ANTONIO CARLOS JÚNIOR

Críticas ao pronunciamento da candidata 
à Presidência da República, Dilma Rousseff, por 
desconsiderar as contribuições dadas por governos 

anteriores ao governo do Partido dos Trabalhadores 
(PT), para o desenvolvimento do País. .................. 134

Aparte ao senador Papaléo Paes. ............... 137
Denúncia sobre a ação da Agência Nacional 

de Telecomunicações (Anatel) que ignorou a Lei nº 
8.666/93 no procedimento de outorga de concessão de 
TV a cabo em uma mesma área e também abriu mão 
de recursos financeiros que não pertencem a ela. ...... 156

Aparte ao senador Eduardo Suplicy. ............ 163

AUGUSTO BOTELHO

Comentário sobre a posse, no Tribunal de Jus-
tiça de Roraima, da juíza Tânia Vasconcelos, como a 
primeira mulher desembargadora a ocupar o cargo. 141

Registro sobre o mapeamento de pontos vulne-
ráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes 
nas rodovias federais, pela Polícia Federal, com o ob-
jetivo de acumular dados e desenvolver estratégias de 
prevenção e combate à exploração sexual infantil. ... 141

Comentário sobre a campanha Unidos pelas 
Crianças e pelos Adolescentes, que promove a alian-
ça entre governos, sociedade civil e setor privado, 
pela garantia dos direitos dos menores que vivem 
nas grandes cidades, lançada pelo Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância (Unicef), nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Itaquaquecetuba. 141

CRISTOVAM BUARQUE

Requerimento nº 818, de 2010, que solicita 
autorização para comparecer, como Parlamentar do 
Mercosul – Legislatura 2007-2010, à XXVI Sessão 
Plenária do Parlamento do Mercosul, na sede do 
Parlamento, na cidade de Montevidéu – Uruguai, 
no período de 18 a 19/10 de 2010......................... 255

Considerações acerca do problema do anal-
fabetismo no Brasil, com destaque à comparação 
entre o investimento realizado pelo governo chile-
no para o resgate dos 33 mineiros soterrados no 



II

Pág. Pág.

deserto de Atacama e o investimento necessário 
para que o Brasil acabe com o analfabetismo. ...... 279

EDUARDO SUPLICY

Aparte ao senador Papaléo Paes. ............... 138
Aparte ao senador Pedro Simon. ................. 153
Aparte ao senador Heráclito Fortes. ............ 153
Considerações acerca da comparação feita 

pelo professor do Instituto de Economia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, João Sicsú, publi-
cada na revista Veja, que fala sobre a evolução da 
distribuição de renda no Brasil, de 2001 a 2009. .. 161

Comentários sobre as homenagens prestadas 
por várias autoridades no mundo pelo resgate dos 
33 mineiros soterrados na região do Atacama, no 
Chile, e cumprimentos ao padre Osvaldo Francisco 
Paulino, pelo recebimento do título de abade, no dia 
11 de outubro de 2010. .......................................... 161

Aparte ao senador Heráclito Fortes. ............ 259
Comentários sobre o programa da candidata à 

Presidência da República nas eleições de 2010, Dilma 
Rousseff, com destaque a treze pontos, fazendo referên-
cia à democracia, com a expressão e o fortalecimento 
das democracias política, econômica e social. ............ 274

Congratulações ao professor de Literatura Liu 
Xiabo, pelo Prêmio Nobel da Paz, ao escritor peruano 
Mario Vargas Llosa, pelo Prêmio Nobel de Literatura, 
aos professores norte-americanos Peter Diamond, 
Dale Mortensen e o britânico cipriota Christopher 
Pissarides, pelo Prêmio Nobel de Economia e ao 
ex-jogador de futebol Pelé, pelo seu aniversário. .... 274

FÁTIMA CLEIDE

Aparte ao senador Geraldo Mesquita Júnior. 263
Comentários sobre a campanha de Sua Ex-

celência nas eleições de 2010, parabenização aos 
candidatos da coligação eleitos e comentários sobre 
críticas e boatos levantados contra o Partido dos 
Trabalhadores (PT). ............................................... 268

Comentários sobre a importância dos debates 
do segundo turno das eleições de 2010 tratarem da 
educação nacional, e comentários sobre projetos 
desenvolvidos durante o governo do ex-presidente 
Lula, para a melhoria da educação no País. ......... 268

GERALDO MESQUITA JÚNIOR

Crítica à posição da candidata à Presidência 
da República, Dilma Rousseff, durante os debates 
do segundo turno das eleições de 2010. ............... 262

Requerimento nº 820, de 2010, que solicita au-
torização para participar do V Curso Anual de Direitos 
Humanos – CADH, como membro titular de Represen-
tação Brasileira do Mercosul, nos dias 19 e 21 de outu-
bro de 2010 na cidade de Joinville, Santa Catariana. . 285

Requerimento nº 821, de 2010, que solicita 
autorização para participar de Audiência Pública para 
elaboração do “Informe Anual sobre a Situação dos 
Direitos Humanos nos Estados Partes do Mercosul”, 
da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos do 
Parlamento do Mercosul, na cidade de Buenos Aires, 
Argentina, no dia 25 de outubro de 2010. ............... 285

HERÁCLITO FORTES

Homenagem aos 33 mineiros chilenos que 
ficaram soterrados na mina de San José por mais 
de dois meses, com destaque ao auxílio humani-
tário de vários países, além do Chile. .................... 153

Crítica ao pronunciamento da candidata à 
Presidência da República, Dilma Rousseff, no de-
bate do segundo turno das eleições de 2010. ....... 153

Crítica ao discurso do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva em solenidade ocorrida no Piauí. . 256

JOSÉ NERY

Comentários sobre o primeiro turno das eleições 
de 2010, com destaque às ideologias defendidas pelos 
candidatos à Presidência da República e comentários 
sobre os resultados alcançados pelos candidatos do 
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). ................... 282

PAPALÉO PAES

Comentários sobre o discurso do senador 
Antonio Carlos Júnior, que trata do pronuncia-
mento da candidata à Presidência da República, 
Dilma Rousseff, no primeiro debate do segundo 
turno das eleições de 2010. ............................... 136

Homenagem aos professores do País pelo 
Dia do Professor, ressaltando a importância de uma 
política mais dedicada à educação. ....................... 136

Comentários sobre a importância da cria-
ção de políticas públicas voltadas para a juven-
tude, com destaque aos problemas enfrentados 
pelos jovens e comentários sobre as políticas 
públicas já existentes. ..................................... 290

PEDRO SIMON

Comentários sobre a reunião no Supremo 
Tribunal Federal para a votação do Projeto Ficha 



III

Pág. Pág.

Limpa, com destaque para os avanços na demo-
cracia do País com a aprovação desta Lei. ........... 150

ROBERTO CAVALCANTI

Comentários sobre as taxas abusivas de ju-
ros dos cartões de crédito no País, com destaque 
à criação da bandeira Elo para aumentar a com-criação da bandeira Elo para aumentar a com-
petição entre as administradoras de cartões de 
créditos, a necessidade de uma regulamentação 
para as taxas de juros e os avanços já alcançados 
para o benefício dos consumidores. .................... 143

Registro da matéria intitulada “TJ julga 
abusivas as taxas do Hiper”, publicada no jornal 
Correio da Paraíba, e “Itaú, BB e Bradesco estão 
entre maiores emissores de cartão”, publicada 
no jornal Folha de S.Paulo, de 5 de outubro de 
2010. .............................................................. 147

Comentários sobre a manchete do jornal Cor-
reio Brasiliense intitulada “Crise do dólar mudará 
discurso de candidatos”, que trata da importância 
de os debates do segundo turno das eleições de 
2010 possuírem um foco mais relevante, a política 
cambial no mundo. ................................................. 265

SÉRGIO GUERRA

Registro da matéria intitulada “PF indica 
‘aloprado’ por fraude em MT”, publicada no jornal 
O Estado de S.Paulo, edição de 15 de abril de 
2010. ................................................................. 167

SÉRGIO ZAMBIASI

Requerimento nº 817, de 2010, que solicita 
licença dos trabalhos da Casa, no período de 31 
de outubro a 9 de novembro de 2010, para parti-
cipar, na condição de observador parlamentar, da 
65ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova 
Iorque, Estados Unidos da América (EUA)............ 169

SERYS SLHESSARENKO

Comentário sobre os avanços alcançados 
pelo programa Luz Para Todos, do Presidente Lula, 
em comparação com o programa Luz no Campo, 
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e 
registro dos avanços do programa Luz Para Todos 
no Estado do Mato Grosso. ................................... 157

Voto de pesar ao prefeito Neurilan Fraga, de 
Nortelândia, no Estado do Mato Grosso, pelo fa-
lecimento da sua filha Larissa Fraga, em acidente 
sofrido pela família. ................................................ 157

VALTER PEREIRA

Homenagem ao povo chileno pelo resgate 
dos 33 mineiros soterrados, com destaque à pos-
tura do Governo daquele país, que abriu ao mundo 
o desenrolar do episódio, com transparência. ....... 277


