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Ata da 212ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 16 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. José Sarney, Marconi Perillo e Mão Santa

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 15 minu-
tos e encerra-se às 20 horas e 30 minutos.)

É o seguinte o registro de compareci-
mento:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Brasília, Capital Federal do Brasil.

Nós estamos no Senado da República. Eu re-
presento a Mesa Diretora, que tem como Presidente o 
Senador José Sarney. Nós vivemos a 4ª Sessão Legis-
lativa Ordinária da 53ª Legislatura. Dia 16 de dezembro 
de 2010, quinta-feira, às 14 horas e 15 minutos. Esta 
é a 212ª Sessão Deliberativa Ordinária.

Comemoração no Período do Expediente. Come-
moramos o centenário de nascimento dos cantores e 
compositores Adoniran Barbosa e Noel Rosa.

O painel acusa a presença de 68 Senadores na 
Casa. Há número legal, quórum.

Então, nós declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 

trabalhos.
O tempo dos oradores do Período do Expedien-

te da presente sessão será destinado a comemorar o 
centenário de nascimento dos cantores e compositores 
Noel Rosa e Adoniran Barbosa, nos termos dos Re-
querimentos nºs 23, 944 e 965, de 2010, do Senador 
Inácio Arruda, Senador Eduardo Suplicy e outros.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Pela 
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, o Senador Fernando Collor, que repre-
senta Alagoas.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

Eu pediria a V. Exª a minha inscrição como ora-
dor, falando em nome da Liderança do Partido Traba-
lhista Brasileiro, logo após a sessão que homenageia, 
com muita justiça, Noel Rosa e Adoniran Barbosa pelo 
centenário do seu nascimento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Drª Cláudia Lyra está fazendo a inscrição.
Há motivo de muita festa. Além de aqui estarmos 

comemorando o centenário de nascimento dos canto-
res Adoniran Barbosa e Noel Rosa, Presidente Collor, 
esta Casa vive um grande momento, pois a nossa Se-
cretária Executiva, a encantadora e competente Drª 
Claudia Lyra, recebeu hoje a Comenda da Ordem do 
Congresso Nacional no Grau de Comendadora. Então, 
realmente, foi muita justa e ela simboliza a beleza e 
a inteligência da mulher brasileira, símbolo maior da 
funcionária pública. (Palmas.)

Convido, para compor a Mesa de homenagem, 
primeiro, os signatários, Senador Inácio Arruda, do 
PCdoB do Estado do Ceará, e Senador Eduardo Su-
plicy, do Partido dos Trabalhadores, e também nós 

convidamos para cá o ex-Presidente da República 
Fernando Collor de Mello.

V. Exª simboliza toda essa grandeza do Brasil, 
e a música está na nossa história, no Hino Nacional. 
Então, V. Exª está convidado para compor a Mesa, 
simbolizando a homenagem que Alagoas e o Brasil 
fazem aos cantores.

Convidamos também o sobrinho-neto do cantor 
e compositor Noel Rosa, Sr. David Medeiros Rosa de 
Melo.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, meu nome não 
é nada de Mão Santa, é Francisco – aonde houver 
tristeza, que eu leve alegria. Então, nós vamos trazer 
aqui a música, que tem muito mais valia, Presidente 
Collor, do que a oratória. O Inácio Arruda lê a Bíblia e 
vê que há os Salmos lá. O Alcorão também – ele fala 
–, mas os Salmos, aquilo foi Davi dedilhando sua har-
pa e fazendo os Salmos. Jesus é meu pastor e nada 
me faltará. Então, comunica muito mais do que as ora-
tórias. Então, nós ouviremos agora as músicas “Gago 
Apaixonado” e “Fita Amarela”, de Noel Rosa, executa-
das pelo Coral do Senado Federal, acompanhado de 
teclado, violão e dois percussionistas.

(Execução das músicas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Queremos agradecer à Maestrina Glicínia Mendes, 
que encantou a todos nós.

Drª Cláudia, no final, eles vão cantar novamen-
te?

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, meus senhores 
e encantadoras senhoras, esta comemoração especial 
é das mais memoráveis, porque presta uma home-
nagem ao centenário de nascimento de dois ilustres 
compositores que mostraram em vida a grandeza de 
nosso samba e encantaram o nosso povo com suas 
letras, que retrataram muito bem a situação econômi-
ca, política e social do nosso País.

Noel Rosa e Adoniran Barbosa são reverencia-
dos hoje nesta Casa. A iniciativa partiu dos ilustres 
Senadores Inácio Arruda e Eduardo Suplicy, que en-
caminharam requerimentos solicitando a realização 
deste ato solene.

Em 11 de dezembro de 1910, em um chalé humil-
de de Vila Isabel, no Rio de Janeiro, na rua Teodoro da 
Silva, nasceu, em um parto dramático, a fórceps, Noel 
de Medeiros Rosa. Teve vida breve e sofrida. Tornou-
se rapidamente uma lenda viva do samba e um dos 
maiores poetas populares do Brasil. 

Era boêmio, viveu poucos anos e muita vida. Era 
amigo do álcool, das mulheres do povo, dos malan-
dros, das dançarinas da noite, das prostitutas e dos 
vagabundos. Logo passou a entender, como poucos, 
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a gíria, a ginga e o espírito despojado dos cariocas. 
A maioria dos seus sambas geniais foi produzida nas 
noitadas agitadas dos cabarés e dos botequins da 
Lapa, enfumaçados pelas tragadas de cigarros bara-
tos dos bêbados e notívagos, carregados pelas pai-
xões incontidas das marafonas e pela presença dos 
cafetões e rufiões.

Estudou medicina para agradar o pai, mas trancou 
a matrícula para viver do samba sublime que gostava 
de apresentar nas mesas dos bares e nas serenatas 
de rua. Hoje, 100 anos depois de sua morte, o Poeta 
da Vila, como passou a ser chamado, deixou uma obra 
que desafia a nossa cultura popular e continua a avan-
çar no tempo. Segundo os seus biógrafos, deixou mais 
de 200 composições, quase todas produzidas entre 
1930 e 1937, o período mais rico de sua vida artística, 
apesar das doenças, das dificuldades econômicas, da 
solidão amorosa e das bebedeiras.

Noel Rosa criou um samba original, autobio-
gráfico, crítico, fonético, repleto de gírias e versátil. 
Com muita sensibilidade e aguçada compreensão do 
momento social em que vivia, sempre retratou a vida 
simples das gentes das favelas, dos desvalidos e dos 
subúrbios distantes. Esse recado ideológico ele se pre-
ocupou em lançar para o consumo do asfalto, por meio 
da rádio e do disco. Em suas letras, os temas “paixão” e 
“mentira” têm relevo e são explorados profundamente, 
refletindo o cotidiano da vida das camadas populares 
do Rio de Janeiro.

Noel foi o grande compositor do carnaval de 1933. 
Explodiu nas ruas com: “Até Amanhã”; “Fita Amarela”; 
“Vai Haver Barulho no Chatô”; “Assim, Sim!”; “Mas, 
Como?”; “Prato Fundo”; e “Seu Jacinto”. Em 1932, suas 
músicas já geravam grandes lucros aos editores, mas, 
para ele, apenas migalhas. Em sua extensa produção 
musical, além dos temas sociais, a solidão, o desamor, 
a falta de dinheiro, a angústia e a rejeição também 
eclodem e completam o seu repertório.

No início de 1937, profundamente debilitado pela 
tuberculose, escreveu seus últimos sambas: “Eu Sei 
Sofrer”; “O Maior Castigo Que Eu Te Dou”; “Quem Te 
Deu Tudo Isso”; e “Último Desejo”. Sua derradeira le-
tra foi a embolada “Chuva de Vento”, terminada cinco 
dias antes de seu suspiro final, em 4 de maio de 1937, 
aos 26 anos.

Seus amigos mais chegados, Nássara, Alegria, 
Almirante, Canuto, Orestes Barbosa, Ismael Silva, Bra-
guinha, Nonô, Vadico, Lamartine Babo e outros, “os ra-
pazes folgados da Vila Isabel”, como carinhosamente 
o chamavam, choraram sua morte e sua despedida 
prematura. Rádios e jornais noticiaram a partida em 
seus espaços mais nobres.

Uma verdadeira apoteose, gente de todos os 
lugares da cidade do Rio de Janeiro veio à Vila para 
reverência ao grande seresteiro. Juntamente com 
ela, seus amigos operários da Companhia Confiança 
Industrial, a fábrica de tecidos de seu bairro, e seus 
companheiros de seresta da Vila Carneiro prestaram 
a mesma homenagem e foram dar o último adeus 
no Cemitério do Caju. Lá também estavam Wilson 
Batista – antigo desafeto musical e concorrente ao 
amor de Ceci, a grande paixão de Noel –, Chico Al-
ves, Mário Reis, Aracy Cortes, Aracy de Almeida e 
Marília Baptista, que cantavam suas canções e fize-
ram dueto com ele.

Em seu livro Noel Rosa, o biógrafo João Antônio 
lembra a obra Sambistas e Chorões, de Lúcio Ran-
gel, volume 6, da coleção “Contrastes e Confrontos”. 
Nessa publicação, na apresentação do capítulo “As 
Confissões de Noel Rosa”, o autor apresenta a se-
guinte confissão, atribuída ao compositor: 

Eu não pensava em ser General nem 
Presidente da República. Que valia o próprio 
prestígio (sic) dos reis, dos soberanos ab-
solutos, diante do encanto comunicativo dos 
criadores de ritmo? Eu também não sonhava 
com ópera. Queria mesmo a música popular, 
ou seja, a música do povo inteiro, música ge-
nerosa, música acessível a todos, que a todos 
embriaga, que vai de alma em alma comuni-
cando uma mesma e religiosa emoção. Mas 
eu queria tocar um instrumento qualquer. E 
foi o bandolim a primeira coisa que toquei. E 
que toquei com alma, com unção, no desejo 
ingênuo de sublimar os sons todos que se 
desprendiam do instrumento. Sim, estreei com 
o bandolim....

Por sua vez, João Rubinato, filho de italianos, 
aliás, Adoniran Barbosa, nasceu primeiro do que 
Noel, em 6 de agosto de 1910, em Valinhos, então 
Distrito de Campinas, Estado de São Paulo, naquela 
época, destino de milhares de imigrantes italianos. 
Para si, criou um personagem muito particular que o 
acompanharia por toda a vida. Primeiro, o nome e, 
depois, o chapéu, o paletó, a gravata borboleta e o 
bigodinho fino identificavam, em todos os lugares, o 
ilustre sambista.

Os seus versos deixaram marcas profundas no 
coração paulistano. Eles foram capazes de aproximar 
os botequins do Bexiga dos da Vila Isabel, bairros ge-
ograficamente distantes, mas próximos pela lingua-
gem do samba, cheia de amor, delicadeza, ternura, 
tristeza e paixão.
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Adoniran Barbosa e Noel Rosa se uniram pelas 
crônicas, pelo sonho e pela interpretação dos anseios 
e sofrimentos das camadas mais pobres da popula-
ção de São Paulo e do Rio de Janeiro. Na verdade, 
Adoniran Barbosa e Noel Rosa eram dois Quixotes de 
Cervantes, errantes pelas noites paulistanas e cario-
cas. Em cada boteco que entravam ou cada rua que 
percorriam na madrugada, era como se encontrassem 
moinhos de vento a serem conquistados com versos 
certeiros e irônicos. 

Diferentemente de Noel Rosa, Adoniran Barbosa 
lutou muito para se tornar conhecido e reconhecido 
como um dos maiores e mais singulares compositores 
da história da Música Popular Brasileira. Não cantava 
muito bem, sua voz era rouca, pigarreava durante todo 
o tempo e, durante muitos anos, foi ignorado pelo mun-
do do rádio e da música. Só tardiamente se tornou um 
clássico, cantando sambas como “Saudosa Maloca” e 
“Trem das Onze”. 

Porém, suas músicas só começaram mesmo a 
chamar a atenção do grande público com as interpre-
tações feitas pelos Demônios da Garoa e, a partir de 
1973, quando a cantora Gal Costa, numa apresentação 
no Anhembi, cantou o samba “Trem das Onze”. No ano 
seguinte, Adoniran Barbosa, já aos 64 anos de idade, 
conseguiu gravar o seu primeiro LP. 

A consagração finalmente foi selada com as gra-
vações de Elis Regina. Dessa maneira, foram essas 
duas grandes intérpretes da Música Popular Brasileira 
que conseguiram mostrar ao Brasil o real valor do po-
eta Adoniran Barbosa, que cantava a cidade de São 
Paulo com seus versos romanescos e saudosistas e 
com o seu linguajar próprio, mistura de italiano com o 
português caipira.

Segundo os seus admiradores, entre inúme-
ros biscates que teve de fazer durante quase toda 
a vida para sobreviver, o incansável boêmio, viciado 
inveterado em cigarro da marca popular “Yolanda” e 
torcedor apaixonado do Corinthians, foi também ator 
de rádio, ao longo dos anos de 1940. Nos anos de 
1950, chegou ao auge com o programa “Histórias da 
Maloca”. Trabalhou ainda em cinema e em novelas 
da antiga TV Tupi.

Seu produtor musical e grande amigo João Carlos 
Botezelli, conhecido como Pelão, sempre que falava 
dele dizia: “Conheci o Adoniran Barbosa como a gen-
te deve conhecer os grandes amigos: em um bar. Ele 
criava melodias na hora, assim, no bar, assobiando. 
Começamos a conversar, e aí fiquei amigo dele”.

Para muitos, Adoniran Barbosa pode ser conside-
rado um cronista na mesma linha de Mário de Andrade, 
Juó Bonanère e Alcântara Machado. Retratava a cidade 
de São Paulo pelo que ouvia nas ruas. Transitava em 

todas as classes sociais, frequentava as malocas e par-
ticipava das festas do rádio. Enfim, Adoniran Barbosa, 
com a sua verve e com a sua forte consciência social, 
foi realmente um Charles Chaplin brasileiro.

Muito obrigado!
(Palmas.)
Vamos continuar a solenidade e conceder ago-

ra a palavra ao Senador Inácio Arruda, subscritor do 
requerimento.

O Senador Inácio Arruda é, com certeza, o maior 
Líder do PCdoB deste País, Senador da República que 
representa não só o Ceará, mas todo o Brasil.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu pedi-
ria que o nosso belíssimo coral pudesse ficar naquela 
posição de descansar, sentasse e que o nosso serviço 
servisse uma aguinha sem ser gelada, água mesmo 
chamada natural, para que a gente possa ouvir dois 
oradores e, em seguida, ouvir essa boa música des-
tes dois gigantes: Noel e Adoniran. Então, por favor, 
fiquem na posição de descansar, tranquilos, porque 
nenhum de nós irá falar diferente do outro. É preciso 
estar também relaxado para se falar de Noel Rosa e 
de Adoniran Barbosa.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nossos 
amigos que aqui estão, Senador Suplicy, com quem 
tive a felicidade de compartilhar este momento que 
o Congresso Nacional, através do Senado da Re-
pública, oferece aos Senadores e ao povo brasileiro 
de ouvir a boa música desses dois grandes homens 
do nosso povo, nosso colega, Deputado Federal do 
Ceará, reeleito e diplomado, Chico Lopes, que aqui 
está, do PCdoB do Estado do Ceará; nosso convi-
dado muito especial, David Medeiros Rosa de Melo, 
sobrinho-neto do cantor e compositor Noel Rosa. 
Muito obrigado, David, pela sua presença, que ilustra 
muito o nosso gesto simples, que é de registrar este 
momento especialíssimo da vida desses dois homens 
do povo brasileiro.

Também cumprimento o Sr. James Angok, 1º Se-
cretário da Embaixada da República do Sudão.

Srªs e Srs. Senadores, este ano de 2010 assiste 
ao centenário de nascimento de dois gênios da Música 
Popular Brasileira: Noel Rosa e Adoniran Barbosa. O 
Senado Federal, em atenção a requerimento de minha 
autoria e do Senador Eduardo Suplicy, houve por bem 
prestar esta justíssima homenagem a dois grandes 
ícones de nossa cultura. 

Nos dias que correm, o conceito de cultura mais 
aceito radica-se em preceitos de antropologia cultu-
ral, desdobrando-se em uma pluralidade de nuanças 
e matizes. Relembro uma fina observação do crítico 

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL4



59074 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

literário e membro da Academia Brasileira de Letras, 
Alfredo Bosi: 

Estamos acostumados a falar em cultura 
brasileira, assim, no singular, como se existisse 
uma unidade prévia que aglutinasse todas as 
manifestações materiais e espirituais do povo 
brasileiro. Mas é claro que uma tal unidade ou 
uniformidade parece não existir em socieda-
de moderna alguma e, menos ainda, em uma 
sociedade de classes. 

Uma bipartição possível, Srªs e Srs. Senadores, 
é aquela que diz respeito à cultura popular e à cultu-
ra erudita ou acadêmica. Superar artisticamente essa 
antinomia é, talvez, a grande característica comum 
dos talentos superiores das diversas manifestações 
artísticas. Assim, é esta a marca de um Villa-Lobos 
ou de um Guimarães Rosa, ao fundirem o local e o 
universal, o popular e o erudito, transitando de um a 
outro lado e conformando uma obra, ao cabo, mais 
densa e completa. Não há erudito sem popular. A eru-
dição vem do popular. Não há como ser diferente, é 
do meio do povo. 

Aparentemente, Noel Rosa e Adoniran pouco têm 
em comum, afora a grandeza de suas obras e opção 
pelo gênero musical tipicamente brasileiro – é isso 
mesmo, tipicamente brasileiro –: o samba. 

Com efeito, Noel provinha de tradicional, embora 
empobrecida, família carioca. Teve educação esme-
rada: foi alfabetizado em sua própria casa pela mãe, 
professora, depois frequentou um dos mais respeita-
dos colégios do Rio de Janeiro, o São Bento, na Zona 
Sul da cidade, chegando a cursar, no ensino superior, 
dois anos da faculdade de Medicina.

Adoniran, pseudônimo de João Rubinato, era fi-
lho de modestos imigrantes italianos e simplesmente 
não teve educação formal. 

No colégio, Noel era o mais ativo, o mais ousa-
do, o líder, o menos enquadrado na disciplina rígida, 
religiosa, do Ginásio São Bento. O que atormentava 
os professores, o que editava o próprio jornalzinho 
manuscrito para rebater as “verdades” de A Alvorada, 
a revistinha oficial do ginásio. Noel era o único que 
frequentava o Mangue muito à vontade, arrastando os 
outros e levando Dom Meinrado Mattman, reitor do São 
Bento– o bispo – a pedir-lhe suplicante e resignado: 
“Já que não pode deixar de pecar, Noel, por que não 
peca sozinho?”. 

Noel era o que se poderia chamar de um cario-
ca da gema, legítimo representante da boemia de seu 
bairro natal, a Vila, a Vila Isabel; a Vila de Martinho da 
Vila e companhia, mas também das cercanias do cen-
tro da cidade, como a Lapa e o Estácio. 

Adoniran, apesar de nascido na cidade de Vali-
nhos, na vizinhança de Campinas, é o paulistano de 
origem italiana, uma figura típica dos bairros de imi-
grantes como o Brás ou o Bixiga.

Contudo, as aproximações a uni-los são mais 
poderosas. Musicistas do campo popular, conferiram 
às suas criações uma sofisticada arquitetura artística 
sob uma roupagem de aparente simplicidade. Desse 
produtivo veio popular, fizeram emergir uma sabedoria 
não livresca, embora refinada, e uma musicalidade que 
fala diretamente ao coração das massas.

O professor emérito da Universidade de São 
Paulo Antonio Cândido, conhecido e amigo de muitos 
de nós, um dos mais importantes intelectuais vivos do 
Brasil, considerava Adoniran Barbosa a verdadeira voz 
de São Paulo:

Adoniran Barbosa é um grande compo-
sitor e poeta popular, expressivo como pou-
cos(...) Já tenho lido que ele usa uma língua 
misturada de italiano e português. Não con-
cordo. Da mistura, que é o sal da nossa terra, 
Adoniran colheu a flor e produziu uma obra 
radicalmente brasileira, em que as melhores 
cadências do samba e da canção, alimenta-
das inclusive pelo terreno fértil das escolas, 
se alia com naturalidade às deformações nor-
mais do português brasileiro, onde Ernesto 
vira ‘Arnesto’, em cuja casa ‘nós fumo’ e não 
‘encontremo’ ninguém, exatamente como por 
todo este País.

Por sua vez o paulista João Antônio, ele mesmo 
um contista admirável, autor de obras que retrataram 
o cotidiano das pessoas mais pobres e em condição 
marginal da sociedade encantou-se pela obra de Noel 
Rosa, considerando o poeta de Vila Isabel um compo-
sitor “desconcertante”. Passo a citar:

Dentro de seu tempo e da própria cul-
tura brasileira [dentro de um tempo, para que 
alguém muito sábio por aí não queira descon-
textualizar, tirar daquela época e trazer para o 
nosso tempo], ele é um fenômeno de pioneiris-
mo, talento e capacidade de produção.

Eis, ainda aqui, Srªs e Srs. Senadores, convida-
dos, Senadoras, mais um ponto de contato entre os 
nossos homenageados. Noel Rosa viveu uma vida 
curta mas intensa, sob todos os aspectos. Nascido sob 
os ecos da Revolta da Chibata, movimento que, sob 
o comando do formidável João Cândido, agitou o Rio 
de Janeiro naquele ano de 1910, Noel Rosa produziu 
extensa obra, cerca de 228 peças musicais, algumas 
delas feitas para o nascente cinema nacional. Como 
os grandes artistas de sua época, esteve mais ligado 
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ao rádio, onde trabalhou no famoso Programa Casé, 
apresentado na Rádio Phillips do Brasil, onde passaram 
figuras como Carmem Miranda, Orlando Silva, entre 
tantos outros. O programa ficou sob censura do odioso 
Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP.

Sobre Adoniran Barbosa, mais de um crítico já 
escreveu tratar-se de um artista multimídia. Radialis-
ta, ator, cantor, humorista, compositor e locutor, em-
prestava seu talento a diversos campos da produção 
cultural. Não por acaso, sua primeira participação 
bem-sucedida no rádio, em concurso de calouros,foi 
cantando uma preciosidade de Noel Rosa, o samba 
“Filosofia”, em que se instituía o profundo hiato entre 
o “samba vagabundo” e a “aristocracia hipócrita” – es-
sas que querem dar lição ao povo de sabedoria, de 
vez em quando.

Coincidentemente, seu primeiro disco também 
foi objeto de censura, que excluiu dois sambas, neles 
identificando componentes subversivos e má utiliza-
ção do vernáculo.

De forma risível, os censores chegaram a suge-
rir que frequentasse as aulas do Mobral, o Movimento 
Brasileiro pela Alfabetização – o mesmo que fizeram 
agora com o Tiririca e companhia.

Aqui, senhoras e senhores, cabe destacar a opi-
nião do poeta Manoel Bandeira, que, inclusive, fez le-
tra para as “Bachianas nº 5” de Villa-Lobos. Em sua 
“Evocação do Recife” faz um elogio à língua do povo, 
tão incômoda às elites. Eis as suas palavras: 

A vida não me chegava nem pelos jor-
nais, nem pelos livros;

vinha da boca do povo, na língua erra-
da do povo;

língua certa do povo.
Porque ele é quem fala gostoso o portu-

guês do Brasil.

Em artigo publicado no Portal Vermelho, Hum-
berto Martins afirmou: 

O poeta da Vila Isabel conhecia como 
poucos o ser humano e o seu próprio tempo. 
Prezava a boemia, amava o samba e apostava 
na força, originalidade e beleza da cultura na-
cional e popular. No samba intitulado “Não tem 
tradução”, ele critica com bom humor e lucidez 
a influência bizarra das potências coloniais e 
neocoloniais nos hábitos cariocas, que se in-
sinuava então através do cinema. Na música, 
Noel revela convicção na força do samba para 

combater tais tendências e defender a cultura 
genuinamente brasileira.

A crença na superioridade do samba e da cul-
tura nacional sobre os novos hábitos é traduzida em 
vários versos: 

Lá no morro, se eu fizer uma falseta a 
Risoleta desiste logo do francês e do inglês. 
A gíria que o nosso povo criou, bem cedo a 
cidade aceitou e usou.” O samba de Noel “não 
tem tradução no idioma francês, pois “tudo 
aquilo que o malandro pronuncia com voz 
macia é brasileiro, já passou de português. 
Amor lá no morro, é amor pra chuchu.” Vai 
traduzir para o francês ou inglês? As rimas 
do samba não são I love you. E este negó-
cio de alô, alô boy e alô Johnny, só pode ser 
conversa de telefone...

Líricos, satíricos, criativos, cronistas de seu tempo 
e de suas respectivas cidades, Noel Rosa e Adoniran 
Barbosa alcançaram grande popularidade. Os tempos 
eram outros, e nenhum deles recebeu em pecúnia o 
merecido valor de suas composições, vivendo sob in-
tensa dificuldade financeira. 

No começo de 1934, teve início a famosa polêmica 
musical, curta mas muito comentada, envolvendo os 
compositores Noel Rosa e Wilson Batista. Este último 
compôs “Lenço no Pescoço”; Noel Rosa respondeu 
com “Rapaz Folgado”. Em resposta, Wilson compôs 
“Mocinho da Vila”. Ainda no mesmo ano, no período 
da primavera, Noel compôs “Feitiço da Vila” – aliás, 
objeto de insinuações pouco afeitas por alguns da eli-
te musical brasileira, que não conheciam o espírito de 
Noel, a sua presença no meio do povo, dos negros, 
do samba, do morro, da boemia –, uma homenagem 
para a rainha primaveril de Vila Isabel, Lela Casatle. 
Samba que colocou Noel em evidência, uma vez que 
o Brasil inteiro cantou a composição. A polêmica deu 
uma trégua e reacendeu no ano seguinte. O sucesso 
do “Filósofo do Samba” incomodou Wilson Batista, 
que gravou “Conversa Fiada”. Noel reagiu com “Palpi-
te Infeliz”. Wilson respondeu com dois novos sambas: 
“Frankenstein da Vila” e “Terra de Cego”. Imaginem 
que alguns ainda hoje consideram que Noel é que 
tinha preconceito – imaginem! – e que o “Feitiço da 
Vila” seria uma espécie de preconceito aos negros, 
aos malandros. Mas quem fala isso é quem não leu a 
história, não estudou Noel, não sabe e se mete a falar. 
Na verdade, o preconceito se abateu contra o próprio 
Noel, que, com um pequeno defeito, fruto do seu parto 
e das dificuldades da época, teve o queixo deformado 
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– aliás, defeito comum entre nós, brasileiros. E “Terra 
de Cego”, puxa vida!

Noel, então, encerrou a polêmica. Não dava para 
entrar numa discussão em que o preconceito seria o 
centro do debate. 

Noel cantou o seu bairro natal na música “Fei-
tiço da Vila”, que gerou a dita lendária polêmica com 
Wilson Batista. O rival ironizou “Palpite Infeliz” na mú-
sica “Conversa Fiada” (“é conversa fiada dizerem que 
o samba na vila tem feitiço, eu fui ver pra crer e não 
vi nada disso”). Noel devolveu com a obra-prima “Pal-
pite Infeliz”: “A Vila é uma cidade independente, que 
tira samba, mas não quer tirar patente, pra que ligar a 
quem não sabe aonde tem o seu nariz, quem é você 
que não sabe o que diz?”

A genialidade de Noel Rosa pode ser conferida 
em “Conversa de Botequim”, uma de suas músicas 
mais conhecidas, impressiona pela descrição cine-
matográfica de uma cena corriqueira: o cliente folgado 
na mesa de bar.

Seu garçom faça o favor de me trazer 
depressa,

uma boa média que não seja requen-
tada,

um pão bem quente com manteiga à 
beca,

um guardanapo e um copo d’água bem 
gelada...

Feche a porta da direita com muito cui-
dado

Que eu não estou disposto a ficar ex-
posto ao sol

Vá perguntar ao seu freguês do lado
Qual foi o resultado do futebol.

Puxa vida! Ainda tem gente que não entendeu! 
Em 2010, o compositor Martinho da Vila nos brin-

dou com um samba-enredo “Noel, a presença do ‘Poeta 
da Vila’”, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Uni-
dos da Vila Isabel. O samba-enredo da escola dizia:

Veio ao planeta com os auspícios de 
um cometa 

Naquele ano da Revolta da Chibata.
A sua vida foi de notas musicais.
Seus lindos sambas animavam carna-

vais. 
Brincava em blocos com boêmios e mu-

latas, 
Subia morros sem preconceitos so-

ciais.

Em entrevista recente, o repórter perguntou a 
Martinho da Vila: “Se o senhor tivesse a oportunidade 
de encontrar Noel Rosa em um bar, o que falaria para 
ele?” Martinho respondeu: “Eu falaria: Noel, rapaz, 
não sei como você pode ter sido tão grande.” E ele 
falaria: “Não, Martinho. Você também fez uma porção 
de músicas.” Não estou falando de música. Estou fa-
lando de sua postura. Ele foi muito importante na luta 
contra os preconceitos, sem falar nas suas músicas 
e sem fazer discurso. Só com sua postura. O samba 
era discriminado terrivelmente e ele cantava samba. 
Ele fez parceria com o pessoal do morro, como Ismael 
Silva e Cartola, que eram considerados vagabundos e 
eram negros. Noel lutou contra o preconceito social e 
racial ao mesmo tempo. Eu falaria: “Noel, como é que 
você pode? Não dava para você ter essa consciência 
toda ao mesmo tempo, você tão novinho! Hoje eu até 
faço isso, mas estou com 70 e tal...” Eu também per-
guntaria: “Noel, como é que você pode construir toda 
a sua obra em tão pouco tempo?!” Ele fez toda a sua 
obra em sete anos. Se ele vivesse mais uns dez, não 
sobrava samba para nenhum de nós. 

Doente e enfraquecido pela tuberculose, a má ali-
mentação e os crônicos problemas ortodônticos, Noel 
Rosa faleceu em 1937, aos 26 anos e cinco meses de 
idade. De acordo com o cartunista Nássara – também 
centenário, neste ano de 2010 –, contemporâneo de 
Noel, o enterro atraiu pessoas de todos os cantos, em 
verdadeira comoção. A cidade parecia vestir luto não 
oficial, pois o grande Orestes Barbosa, autor do clás-
sico “Chão de Estrelas”, tinha razão, ao dizer: “Morreu 
o maior poeta popular do Brasil”. 

Pouco depois da morte de Noel, Cartola fez para 
o amigo um tocante samba, que diz:

Era o rei da filosofia,
Fez da musa o que queria
Zombou da inspiração

De fato, Noel foi o mais importante compositor do 
período compreendido entre a segunda metade dos 
anos 20 e a primeira metade dos anos 30. Sua originali-
dade nos temas e ritmos de suas canções representam 
um marco na história da música brasileira.

Adoniran, por sua vez, retratou musicalmente 
o cotidiano do povo paulistano, expressando, em um 
ritmo próprio, cenas muitas vezes prosaicas, como a 
descrita na canção “Um Samba no Bixiga”.

Adoniran veio a falecer em 1982, aos 72 anos. 
Calava-se ali “a voz de São Paulo”, o homem que tes-
temunhou e cantou a emergência de uma cidade cos-
mopolita e moderna, mas injusta e desigual.
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O grande artista é aquele que compõe uma obra 
que atinge a permanência. As figuras humanas de Noel 
e Adoniran se foram, mas ninguém há de esquecer, a 
cada vez que uma voz entoa seus respectivos estribi-
lhos de o “Último Desejo”, canção de Noel sobre um 
frustrado amor nascido numa festa de São João, ou 
o clássico de Adoniran “Trem das Onze”, aquele que 
parte rumo a Jaçanã.

Ao homenagearmos Noel Rosa e Adoniran Bar-
bosa, lembremos também de Francisco Alves, Vadico, 
Ismael Silva, Cartola, o Bando dos Tangarás, Aracy de 
Almeida, Marília Batista, Custódio Mesquita, Orestes 
Barbosa, Pixinguinha – extraordinário –, Ary Barro-
so, Lamartine Babo – será que há algum crítico para 
discutir “Nega do Cabelo Duro” por aí? Não há, não é 
verdade? Era a sua época e o seu tempo – Mário Reis, 
Carmem Miranda, Almirante, Nonô, Luis Barbosa, Di 
Cavalcanti, Heitor Villa-Lobos, Olegário Mariano, Zé 
Pretinho, Kid Poppe, Madame Satã, Germano Augus-
to, Vila Isabel, a Lapa, o Mangue, o Estácio, a Penha, 
Mangueira, o Bixiga, o Braz, Chico Buarque, Paulinho 
da Viola, Niemeyer, Martinho da Vila, Toquinho, Paulo 
Vanzolini, Leci Brandão, Mário Lago e tantos outros 
que cantam, cantaram e encantam o Brasil.

Srªs e Srs. Senadores, vida longa aos poetas 
e aos artistas deste nosso Brasil, gente do povo, do 
meio do povo, da raça que Darcy Ribeiro chamou de 
“povo brasileiro”, que cantam a vida e falam a língua 
de nosso povo! Viva Noel! Viva Adoniran!

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nossos aplausos a Noel Rosa, a Adoniran e ao extra-
ordinário Senador Arruda.

Houve uma permuta com o orador. Então, chamo 
Geraldo Mesquita Júnior, que se inscreveu.

O último orador inscrito é o Eduardo Suplicy.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 

– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Senador Mão Santa, colegas presentes, 
David, que representa aqui a lembrança e a memória 
do grande Noel, nosso belo e querido coral, que tem 
inclusive, entre seus componentes, uma acreaninha 
muito querida, senhoras e senhores, tenho esta sessão 
de homenagem a Noel e a Adoniran quase como um 
presente. Na minha saída do Senado, um dos últimos 
atos é presenciar uma sessão em que se homenageia 
a música brasileira na pessoa desses monstros sagra-
dos da música brasileira.

Nesse sentido, agradeço ao Senador Inácio, ce-
arense muito querido. Quero lembrar a ele e a todos 

nós que esta Casa, muito vetusta, muito formal, pouco 
se dá ao luxo de uma sessão como esta, de resgatar 
a Música Popular Brasileira, homenagear composito-
res consagrados e centenários. Mas digo uma coisa: 
se aqui fazemos muito pouco isso, nas ruas essa ho-
menagem é diária. O povo brasileiro se aferra de tal 
maneira à memória do que há de melhor na música 
popular brasileira que homenageia essas figuras dia-
riamente, reproduzindo suas músicas, cantando essas 
belas canções em todos os pontos de nosso País, 
Senador Inácio.

E aqui lembro que, apesar dessas páginas boni-
tas da Música Popular Brasileira estarem fortemente 
enraizadas no coração dos brasileiros, há um movi-
mento também muito forte no sentido de a gente virar 
essa página. A indústria fonográfica brasileira acolhe 
– eu vou falar com respeito, o meu desejo era outro – 
um volume imenso daquilo que poderia perfeitamente 
dar lugar à nossa bela música brasileira. É um espaço 
enorme que se perde, e, com isso, a indústria fonográ-
fica, sub-repticiamente, vai empurrando, empurrando, 
empurrando essa nossa memória tão querida, tão sau-
dosa para as calendas, Senador Inácio. 

Esse é um processo de que às vezes as pessoas 
não se dão conta, não percebem, mas é um processo 
que há anos está em curso. São deixadas de lado mú-
sicas de Noel, de Adoniran, de Cartola, de Pixinguinha 
que poderiam estar nos nossos rádios, aguçando a 
memória do povo brasileiro e conquistando, cativando, 
atraindo a juventude. É aí que a gente perde, pois a 
juventude de hoje raramente as ouve. E é assim que a 
gente vai cometendo uma falha inominável com esses 
artistas, com a nossa música popular.

A quantidade de compositores, de músicos que 
não chegam a ter a mínima oportunidade neste País 
é uma coisa fantástica! Em qualquer lugar do Brasil, 
você percebe isso, mas, de forma acentuada, percebi 
isso por volta de década de 60, início da década de 
70, quando morei alguns anos no Rio e frequentei 
muito, Senador Inácio, como a gente diz, a boemia 
nos subúrbios do Rio, botequins, bares, calçadas, pra-
ças, qualquer lugar. Fim de semana era uma coisa de 
emocionar a quantidade de artistas anônimos, com-
pletamente anônimos que chegavam, se aproximavam 
de uma roda de samba e, de repente, sacavam uma 
composição. Era uma coisa belíssima! E aquilo fica-
va no espaço, porque muito poucos deles tiveram ou 
têm a oportunidade de ter uma composição gravada, 
um disco produzido. É uma pena que isso ocorra. En-
quanto isso, nós acolhemos, com a generosidade que 
o povo brasileiro tem - e não quero ser preconceituoso 
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-, uma enxurrada. Muita coisa boa, muita coisa bonita 
também, mas muita, desculpem a expressão, muita 
porcaria, muita produção musical que poderia dar es-
paço à nossa Música Popular Brasileira.

E eu digo que recebo esta sessão com muita 
alegria. Recebo com muita alegria! O povo brasileiro 
diariamente... E, com relação a Noel, com relação a 
Adoniran, com relação a tantos gênios da Música Popu-
lar Brasileira, não sei nem como tiveram oportunidade 
e espaço, porque eram pessoas humildes, trabalha-
dores, alguns davam um duro danado durante o dia 
para fazer música de noite. Fico imaginando como é 
que essas pessoas tiveram oportunidade, como é que 
tiveram espaço. Só a genialidade mesmo para forçar 
um paredão como esse que se coloca de parte da in-
dústria fonográfica. Muito difícil!

O Senador Inácio, de repente, na forma de pro-
sa, declinou aqui versos de algumas canções belíssi-
mas. E olhem como as coisas são: aqui, a gente vê 
com certo preconceito mesmo o apego que alguns 
colegas têm à música. O Senador Suplicy é alvo, vira 
e mexe, de ironia inclusive, porque, em algumas opor-
tunidades, solta a voz, canta. Eu já ouvi piada acerca 
de uma oportunidade aqui em que a Senadora Ideli, 
também empolgada, emocionada, cantou alguns ver-
sos. Vejam só aonde nós chegamos! Se a política a 
gente fizesse entremeada de música, Senador Inácio, 
eu tenho certeza de que a gente conseguiria quebrar 
algumas resistências, avançar em alguns pontos onde 
a gente emperra.

A política é a forma que a gente tem de resol-
ver nossas questões; a música, também. A música é 
uma forma de a gente resolver nossas questões de 
forma doce, com muito sentimento. E, como eu disse, 
a melhor forma de homenagearmos aqui os nossos 
compositores, os nossos artistas da Música Popular 
Brasileira é como o povo brasileiro faz: cantando nas 
ruas, nos bares, em qualquer lugar. 

Hoje é quinta, amanhã é sexta; antigamente, 
sexta-feira, para mim, era o dia em que eu saía por 
aí atrás de algum lugar onde houvesse uma roda de 
samba, onde houvesse um violão para que eu pudesse, 
mesmo com a minha timidez, também dar o meu reca-
do. Essa é a melhor forma que a gente tem, Senador 
Mão Santa, de homenagear esses monstros sagrados 
da Música Popular Brasileira. E eu fico imaginando se 
a gente aqui, com mais frequência, chegasse aqui e 
dissesse:

Nosso amor que eu não esqueço
E que teve o seu começo

Numa festa de São João
Morre hoje sem foguete
Sem retrato, sem bilhete
Sem luar e sem violão
Perto de você me calo, 
tudo penso e nada falo
Tenho medo de chorar
Nunca mais quero o seu beijo
mas meu último desejo 
você não pode negar (Palmas)

Essa é a homenagem que eu presto, com a voz 
embargada, a Noel Rosa, Adoniran Barbosa e todos 
aqueles que, com muita dificuldade, perpetuam a mú-
sica popular brasileira.

Muito obrigado. 
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Esse é o Geraldo Mesquita, que, uma vez, compa-
rei com Rui Barbosa, pela firmeza do Direito que ele 
tem. Mas eu acho que agora o nosso patrono perdeu, 
porque, na biografia – eu já li o Rui –, ele nunca teve 
capacidade de passar da oratória para a música, que 
é mais bela, e o Geraldo conseguiu.

Agora convidamos Eduardo Suplicy, que é um 
dos autores do requerimento. Eu já ouvi ele cantar em 
inglês, mas hoje ele vai cantar um samba nosso.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Prezado Presidente Senador Mão Santa, querido 
Senador Inácio Arruda, co-autor de nosso requerimen-
to, prezado Sr. David Medeiros Rosa de Melo, que é 
bisneto de Noel Rosa, querida maestrina Glicínia Men-
des e todos os amigos do Coral do Senado, sinto-me 
muito honrado de algumas vezes poder compartilhar 
do canto, tão bom, em tantas oportunidades.

Querido Senador Geraldo Mesquita, V. Exª deu 
aqui também o bom exemplo. Tendo em conta que os 
Senadores Mão Santa e Inácio Arruda já colocaram 
tão bem os pontos principais da vida desses grandes 
compositores, Noel Rosa e Adoniran Barbosa, eu po-
derei ser mais breve. Quero, aqui, sobretudo relembrar 
com alegria o noticiário desses últimos dias que tem 
sido transmitido a mim por pessoas de todo o Brasil, 
no último sábado, quando Noel Rosa teria completado 
100 anos. Não foi apenas lá em Vila Isabel, Estácio, 
Lapa, Leblon, Copacabana ou em todos os lugares do 
Rio de Janeiro, mas ouvi professores dizendo: “Ah, eu 
estive ontem em Goiânia e ali todos os bares estavam 
cantando as músicas de Noel Rosa”. E, lá por São Pau-
lo, ao longo das últimas semanas, todos os bares, do 
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Brás, do Bixiga, de Jaçanã, onde Adoniran Barbosa 
morou por bom tempo, ali, todos os lugares da tarde, 
da noite estavam cantando as músicas de ambos os 
cantores e compositores maravilhosos Adoniran Bar-
bosa e Noel Rosa. 

Adoniran, conforme o Senador Inácio Arruda co-
locou, assim como Noel Rosa compartilharam compo-
sições com alguns dos nossos mais brilhantes compo-
sitores e cantores. Entre outras canções maravilhosas 
que Adoniran compôs está aquela que fez com o po-
etinha Vinícius de Moraes, que certo dia encaminhou 
para Aracy de Almeida o poema “Bom Dia, Tristeza” 
e disse: “Faça o que você quiser”. Adoniran estava ao 
seu lado, então Aracy falou com ele, que se propôs a 
compor uma música tão bonita que, entre outras can-
toras, foi cantada por Maysa Monjardim, que era Ma-
tarazzo, minha tia, e que fez coisas tão significativas 
também com essas músicas. 

Eu gostaria de aqui salientar dados relativos ao 
filme “Noel – Poeta da Vila”, que Ricardo Van Steen 
dirigiu recentemente com Paulo Cesar Pereio, Camila 
Pitanga, Rafael Raposo (Noel Rosa), Flávio Bauraqui, 
Rui Resende, Eduardo Gallotti, Fábio Lago, o meu fi-
lho Supla, que é Eduardo Suplicy, fez o papel de Mário 
Lago, Fábio Barreto, Roberta Rodrigues entre outros, 
um filme que eu recomendo a todos vocês que que-
rem apreciar mais a vida de Noel Rosa e este gran-
de compositor Adoniran Barbosa, ou João Rubinato, 
que transformou cada situação por ele vivida em um 
novo personagem, uma nova história, um novo sam-
ba, pois por suas músicas ele contou as passagens 
de sua vida. 

Tipicamente paulistano, filho de italianos, con-
seguiu colocar a linguagem, como Antonio Cândido 
mencionou e Inácio Arruda, de uma maneira tão espe-
cial, sintetizando tudo aquilo que é essa extraordinária 
metrópole onde eu nasci e vivo, além de trabalhar aqui 
em Brasília. Mas ali as pessoas fazem com que São 
Paulo corra, ranja, solte fumaça por suas ventas. Ele 
juntava o paradoxo do bom humor e da realidade para 
mostrar as passagens muitas vezes sofridas da vida 
das pessoas e justificava: “Pra que lamúrias?”

Ele tirou do seu dia a dia a idéia e os personagens 
de suas músicas. Certo dia, por exemplo, ele leu no 
jornal a história de Iracema, que havia sido atropelada 
na Avenida São João, e logo criou: 

...Iracema, eu sempre dizia
Cuidado ao atravessar essas rua...
Eu falava, mas você não escuitava não.
Iracema, você travessô contramão.

E hoje ela vive lá no céu,
E ela vive bem juntinho de nosso Se-

nhô...
De lembrança, guardo somente suas 

meias e seus sapatos...
Iracema, eu perdi o seu retrato...

Ora, Adoniran Barbosa nasceu e viveu pobre. 
Quase todo o dinheiro que ele ganhou gastou ajudan-
do, comemorando com seus amigos. Seu combustí-
vel era a realidade. Então, por que viver fora dela? 
Era assim o seu lema. Foi um grande colecionador 
de amigos, com seu jeito simples, sua fala rouca, 
contador nato de histórias. Conquistava o pessoal 
do bairro, dos frequentadores dos botecos onde se 
sentava para compor, batucar o que os cariocas reve-
renciavam como o único, o verdadeiro samba de São 
Paulo. Mais do que sambista, Adoniran foi o cantor 
da integridade. 

Aproveitando-se da linguagem popular paulis-
tana, de resto o próprio País, as músicas dele são o 
retrato exato dessa linguagem. E como a linguagem 
determina o próprio discurso, os tipos humanos que 
surgem desse discurso representam um dos painéis 
mais importantes da cidadania brasileira. 

Eis aqui tão belo este desenho dos dois, que 
nesta homenagem foi colocado. 

Os despejados das favelas, os engraxates, a 
mulher submissa que se revolta e abandona a casa, 
o homem solitário, social e existencialmente solitário, 
estão intactos nas criações de Adoniran, no humor com 
que descreve as cenas do cotidiano. A tragédia da ex-
clusão social dos sambistas se revela como a tragicô-
mica cena de um país que subtrai de seus cidadãos, 
muitas vezes, a sua própria dignidade. 

O sucesso, por exemplo, de Saudosa Maloca, o 
primeiro grande sucesso do compositor, já trouxe ins-
critas as suas marcas quando ele disse:

Se o senhor não tá lembrado
Dá licença de contá
Que aqui onde agora está
Esse edifício arto
Era uma casa veia
Um palacete assobradado.
Foi aqui seu moço
que eu Mato Grosso e o Joca
construímo nossa maloca
mas um dia, nóis nem pode se alembrá
veio os home co’as ferramenta
o dono mandô derrubá.
Peguemo todas nossas coisa
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e fumos pro meio da rua
apreciá a demolição
que tristeza que nóis sentia
cada táuba que caía
duía no coração...
Mato Grosso quis gritá
mas em cima eu falei:
os home tá co‘a razão nóis arranja ou-

tro lugá.
Só se conformemo quando o Joca 

falô::
Deus dá o frio conforme o cubertô.
E hoje nóis pega a páia nas grama do 

jardim
E prá isquecê nóis cantemo assim:
Saudosa maloca, maloca querida,
Dim dim donde nóis passemo os dias 

feliz de nossas vida
Saudosa maloca,maloca querida,
Dim dim donde nóis passemo os dias 

feliz de nossas vidas.

Há outra música tão linda e das mais apreciadas 
e cantadas pelo povo brasileiro que eu agora convido 
todos vocês para cantar juntos porque eu vou me juntar 
ao coral do Senado, sob a maestria Glicínia.

Então, convidamos todos para cantar, vocês já 
sabem, o “Samba do Arnesto.”

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Sr. Senador Roberto Cavalcanti enviou discurso à Mesa 
alusivo ao presente evento para ser publicado na forma 
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (PRB – PB. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, “Batuque não é privilégio. Ninguém 
aprende samba no colégio.” 

São versos sobejamente conhecidos de Noel 
Rosa, da música “Feitio de Oração”. 

Em outro trecho dessa importante obra, é possível 
entender o envolvimento de Noel com o samba: 

O samba, na realidade, 
Não vem do morro nem lá da cidade. 
E quem suportar uma paixão 
Sentirá que o samba então 
Nasce do coração.

Mas cabe lembrar que, quando o nosso homena-
geado nasceu, em 11 de dezembro de 1910, o samba 
ainda nem existia oficialmente. 

A obra que é considerada o primeiro represen-
tante dessa espécie só foi registrada em 27 de novem-
bro de 1916. Trata-se de “Pelo Telefone”, de Donga e 
Mauro de Almeida.

Portanto, Noel Rosa, o “poeta da vila”, viveu os 
primórdios desse ritmo contagiante que ajudou a de-
senvolver e enriquecer.

Noel veio ao mundo em uma família de classe 
média e estudou no tradicional Colégio São Bento. 

Mas, em vez de uma vida de estudos e uma pro-
fissão reconhecida pela sociedade, optou pela boemia, 
abandonando a Faculdade de Medicina. 

Ele tinha se deixado encantar pelo samba e pelas 
noitadas com muita cerveja, o que o levou a uma morte 
prematura, com a idade de apenas 26 anos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, Noel Rosa 
merece ser reconhecido como um dos grandes no-
mes da música popular brasileira, pois, mesmo tendo 
falecido em tão tenra idade, legou-nos uma obra im-
portantíssima. 

Como afirma Marco Antônio Azevedo em impor-
tante artigo denominado “Noel Rosa”: o compositor 
que hoje homenageamos vem a ser “um paradigma 
no panorama da MPB”, como um letrista profissional 
pioneiro. 

Um dos responsáveis pelo advento da moderni-
dade neste campo, e também pela nobreza com que 
tratou o samba, ajudando a projetá-lo como gênero de 
primeira grandeza. 

Além de ser um cronista musical que tratou a 
cidade e seus habitantes de forma singular, ajudando 
a construir o perfil poético de quem chamamos, hoje, 
de carioca e lançar a pedra fundamental da MPB ‘mo-
derna’ no século XX”.

Noel Rosa retratou em seus sambas e em suas 
canções os costumes, as atividades e os hábitos das 
pessoas comuns do Rio de Janeiro, homenageando 
muitos de seus bairros, com destaque especial para 
a Vila Isabel e a Penha.

Outro grande compositor popular brasileiro, Chico 
Buarque de Holanda, não esconde a enorme influência 
recebida por meio da obra de Noel Rosa. 

O próprio Chico destaca dois de seus sambas 
como noelescos: “Juca” e “A Rita”, mas a influência 
não se limita a essas composições.

Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, Noel Rosa, 
com origem em uma camada da população que lhe 
possibilitou o acesso a uma faculdade de medicina – 
até ligar-se ao samba –, deixou para trás essa origem 
que lhe teria permitido fazer parte da elite social de 
seu tempo.
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Essa opção de vida também fica demonstrada 
em sua obra, na qual vamos encontrar mais de dez 
parceiros negros, da importância de Ismael Silva, 
Cartola, Alcebíades Barcellos, Antenor Gargalhada, 
Canuto, Puruca e Gradin. 

Mas, sem a companhia de Noel, esses autores 
também não teriam conseguido que suas músicas che-
gassem a intérpretes como Francisco Alves e Carmen 
Miranda, possivelmente os dois maiores intérpretes 
da época.

Quem conhece a obra de Noel certamente opinará 
que sua parceria mais importante se deu com o pianista 
e compositor paulista Vadico (Osvaldo Gogliano). 

Citamos apenas alguns dos sucessos dessa 
dupla, músicas até hoje muito executadas: Feitiço da 
Vila; Conversa de Botequim; Feitio de Oração; Tarzan, 
o Filho do Alfaiate; Pra que Mentir.

Entretanto, grande parte das composições de 
Noel Rosa têm letra e música de sua exclusiva auto-
ria, demonstrando que, além do importantíssimo papel 
que as letras desempenham para a modernidade da 
canção brasileira, contrapondo-se ao parnasianismo 
desenfreado dos autores da época, ele também podia 
criar melodias de qualidade invejável. 

Destas, vale a pena mencionar: Com que Rou-
pa?; Gago Apaixonado; Três Apitos; Até Amanhã; Fita 
Amarela; Palpite Infeliz; Último Desejo.

Ironia e humor refinados, lirismo inimitável, além 
da espontaneidade da descrição de fatos do coti-
diano podem ser conferidos em versos como os se-
guintes:

Quando o apito da fábrica de tecidos
vem ferir os meus ouvidos,
eu me lembro de você.(...)
Você que atende ao apito de uma cha-

miné de barro,
por que não atende ao grito tão aflito
da buzina do meu carro?” 
(Três Apitos)

Seu garçom faça o favor de me trazer 
depressa

uma boa média que não seja requen-
tada;

um pão bem quente com manteiga à 
beça,

um guardanapo e um copo d’água bem 
gelada.(...) 

Seu garçom me empresta algum dinhei-
ro, 

que eu deixei o meu com o bicheiro,

vá dizer ao seu gerente
que pendure esta despesa no cabide ali 

em frente.” 
(Conversa de Botequim)

E quem desconhece a sua polêmica com Wilson 
Batista, cujo apogeu se deu com a imortal “Palpite In-
feliz”? (Quem é você, que não sabe o que diz? Meu 
Deus do céu, que palpite infeliz!)

Noel Rosa também foi reconhecido como hábil 
instrumentista ao bandolim e ao violão, tendo tomado 
parte no famoso Bando dos Tangarás e vários outros 
conjuntos.

Srªs Srs., talvez a melhor forma de homenagear 
essa importante figura da música popular brasileira 
fosse a realização de um sarau que avançasse pela 
noite adentro, até o dia amanhecer. 

Mesmo assim, não seria possível cantar ou tocar 
sequer a metade de suas músicas.

Sei que há muito a ser dito nesta ocasião, mas 
corre-se o risco de ficar repetindo os mesmos louvo-
res por muito tempo.

Não é todo ano que há um centenário tão impor-
tante a ser comemorado. 

Salve o nosso ilustre compositor popular, Noel 
Rosa.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Ouviremos agora as músicas “Fica mais um pouco, 
amor” e “Samba de Arnesto”, de Adoniran Barbosa, 
executadas pelo Coral do Senado Federal, acompa-
nhado do teclado, violão de dois percussionistas e ai 
dando também sua contribuição o nosso cantor Edu-
ardo Suplicy.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) – 
Sr. Presidente, nós estamos aqui também agradecendo 
à Secretaria de Técnica e Eletrônica do Senado, em 
nome do seu Diretor Agnaldo Scardua, que acaba de 
produzir – eles tinham um material – um “cedezinho” 
para que aqueles convidados que estejam conosco e 
os Senadores possam levar e ouvir mais o Adoniran 
Barbosa e Noel Rosa que estão aqui retratados no 
pequeno CD. 

Agradeço a todos. Daqui há pouco vamos também 
agradecer aos autores, que são membros da equipe 
de apoio do Senado, que produziram esse belo quadro 
do Noel Rosa ali com o violão. 

E vocês veem que Adoniran tem um caixinha na 
mão, uma caixinha de fósforo, puxando um “sambinha”, 
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os dois juntos, com música, com arte. Esse primor 
também temos que registrar. 

Então, com vocês o nosso Eduardo Suplicy. Eu 
ficarei ao lado dele. 

(Execução de música)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência agradece às personalidades que nos 
honraram com seu comparecimento a este Período do 
Expediente desta sessão de 16 de dezembro, quinta-
feira, iniciada às 14 horas, que corresponde à 212ª 
Sessão Deliberativa Ordinária em comemoração, no 
Período de Expediente, ao ...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Senador Heráclito Fortes.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Sem 
revisão do orador.) – Como todo espetáculo dessa 
natureza que tem sucesso, a plateia pede bis ao Se-
nador Suplicy. Será que ele poderia nos brindar com 
um bis?

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
Senador levanta pela ordem, questão de ordem....

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela 
necessidade.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) 
– ...pela vontade do Brasil, o Senador Heráclito For-
tes...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Se-
nador Suplicy, nós esperamos um bis.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Então, vamos aplaudir de pé para que os artistas vol-
tem para homenagear o Noel.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Sr. 
Presidente, registro os agradecimentos ao Eduardo 
Xavier, Subsecretário de Projetos Especiais. Ele que 
permite que o Senado, quase que instantaneamente, 
possa produzir um pequeno CD em homenagem a 
essas figuras extraordinárias Noel Rosa e Adoniran 
Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – E 
V. Exª vai atender a solicitação do Senador Heráclito 
Fortes?

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Bis, 
Suplicy.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – David, 
venha para cá, por favor. O David vai descer porque 
Adoniran e Noel se transformaram numa coisa só.

Sr. Presidente, quero agradecer também aos 
músicos e cantores especiais, digamos assim, Cacá 
Barros, Ana Gomyde, Carlinhos Sete Cordas... Não 
podemos deixar de citar o Jambeiro, que está aqui 
conosco. Queremos agradecer a todos.

(Execução de música.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência agradece às personalidades que nos 
honraram com seu comparecimento a esta sessão 
que dedicamos a homenagear Noel Rosa e Adoniran 
Barbosa.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB – CE) – Vamos 
encerrar com Arnesto. 

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

Onde houver tristeza, que eu leve alegria. São 
Francisco de Assis.

(Execução de música.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência agradece às personalidades que nos 
honraram com seu comparecimento. 

Suspendo a sessão por cinco minutos para os 
cumprimentos, quando abriremos e, regimentalmente, 
vamos cumprir aqui... 

(A sessão é suspensa às 15 horas e 49 
minutos; e é reaberta às 15 horas e 51 mi-
nutos.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Reabro a sessão que faz parte da 4ª Sessão Legisla-
tiva Ordinária da 53ª legislatura, 16 de dezembro de 
2010, iniciada às 14h. 

O Período do Expediente foi uma homenagem 
aos cantores Noel Rosa e Adoniran Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência recebeu a Mensagem nº 322, de 2010 
(nº 699/2010, na origem), pela qual o Presidente da 
República solicita seja autorizada a contratação de 
operação de crédito externo, com garantia da Repú-
blica Federativa do Brasil, no valor de até dezenove 
bilhões, cento e sessenta e nove milhões de ienes, 
entre a Companhia de Saneamento Básico de São 
Paulo – Sabesp e a Agência de Cooperação Interna-
cional do Japão – Jica, cujos recursos são destinados 
a financiar parcialmente o Programa de Recuperação 
Ambiental da Região Metropolitana da Baixada San-
tista – Fase II (Onda Limpa II).

É a seguinte a mensagem:
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59140 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201071ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59141 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL72



59142 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201073ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59143 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL74



59144 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201075ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59145 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL76



59146 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201077ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59147 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL78



59148 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201079ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59149 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL80



59150 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201081ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59151 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL82



59152 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201083ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59153 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL84



59154 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201085ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59155 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL86



59156 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201087ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59157 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL88



59158 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201089ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59159 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL90



59160 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201091ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59161 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL92



59162 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201093ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59163 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL94



59164 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201095ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59165 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL96



59166 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201097ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59167 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL98



59168 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 201099ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59169 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL100



59170 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010101ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59171 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL102



59172 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010103ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59173 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL104



59174 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010105ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59175 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL106



59176 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010107ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59177 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL108



59178 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010109ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59179 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL110



59180 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010111ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59181 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL112



59182 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010113ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59183 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL114



59184 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010115ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59185 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL116



59186 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010117ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59187 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL118



59188 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010119ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59189 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL120



59190 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010121ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59191 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL122



59192 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010123ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59193 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL124



59194 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010125ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59195 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL126



59196 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010127ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59197 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL128



59198 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010129ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59199 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL130



59200 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010131ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59201 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL132



59202 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010133ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59203 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL134



59204 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010135ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59205 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL136



59206 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010137ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59207 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL138



59208 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010139ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59209 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL140



59210 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010141ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59211 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL142



59212 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010143ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59213 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL144



59214 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010145ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59215 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL146



59216 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010147ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59217 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL148



59218 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010149ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59219 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL150



59220 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010151ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59221 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL152



59222 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010153ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59223 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL154



59224 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010155ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59225 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL156



59226 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010157ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59227 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL158



59228 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010159ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59229 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL160



59230 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010161ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59231 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL162



59232 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010163ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59233 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL164



59234 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010165ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59235 

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

matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.

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

Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

É lido o seguinte:

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL166



59236 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010167ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59237 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL168



59238 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010169ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59239 DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL170



59240 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010171ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59241 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 1.003, DE 2010

Requeiro nos termos dos arts. 218 e 221, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, apresen-
tação de condolências à família do Senhor ODAIR 
CORDEIRO, ex-chefe de gabinete da Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Velho, Rondônia, falecido no dia 16 de 
dezembro de 2010.

Justificação

Odair Cordeiro, 67 anos, comerciante, fundador 
e militante político do Partido dos Trabalhadores em 
Rondônia, ex-Chefe de Gabinete da Prefeitura de Porto 
Velho, foi vítima de um infarto e faleceu na manhã do 
dia 16 de dezembro de 2010.

Lutador incansável pelas causas sociais do povo 
rondoniense, Odair Cordeiro foi digno militante do Par-
tido dos Trabalhadores. Ajudou na construção do par-
tido desde os seus primeiros dias. Nunca se esquivou 
de participar ativamente das nossas atividades e era 
tido como um dos mais respeitados líderes petistas do 
Estado de Rondônia.

Muitas vezes se sacrificou para defender o 
projeto petista de construção de uma sociedade 
mais justa. Foi assim, por exemplo, que em 1982 foi 
candidato a senador e, logo em seguida, em 1988 
se dispôs a representar o Partido dos Trabalhado-
res na disputa pela Prefeitura de Porto Velho. Estas, 
foram lutas inglórias onde não tínhamos qualquer 
chance, mas Odair Cordeiro entendia que a nossa 
participação no processo eleitoral era fundamental 
para consolidação da democracia e consequente-
mente para construção e consolidação do Partido 
dos Trabalhadores.

Odair Cordeiro é natural de Catanduva – SP, 
chegou ao Estado de Rondônia em 1980. Sua vida 
em Rondônia está intimamente ligada à construção 
do PT. Foi, por 3 vezes, presidente do Diretório Esta-
dual do Partido dos Trabalhadores e ultimamente era 
o Secretário de Comunicação do Diretório Municipal 
de Porto Velho.

Importante registrar que ele foi, também, um dos 
responsáveis pela chegada do PT ao Governo Federal 
e, no primeiro mandato de Lula, deu a sua valiosa con-
tribuição no cargo de Diretor do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes – DNIT, no Estado de 
Rondônia, durante os anos de 2003 e 2004.

Era um autoditada, frequentou por algum tempo 
o curso de Jornalismo que, não pode concluir devidas 

às suas atividades profissionais que sempre prevalecia 
em suas decisões.

Deixou a esposa, Maria Lucia Lancarovich, com 
quem viveu harmonicamente durante mais de 40 anos, 
e 3 filhos – Francisco, João e Luciana – a quem, em 
meu nome, e de todos os petistas levo nossas con-
dolências e nossos agradecimentos pelo exemplo de 
vida que Odair Cordeiro foi para todos nós.

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2010. – 
Senadora Fátima Cleide.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.004, DE 2010

Requeiro, nos termos do art. 256 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a retirada, em caráter defi-
nitivo, do Requerimento n° 236, de 2010, da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Justificação

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional é autora do Requerimento nº 236, de 2010, que 
“Requer, nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, e do art. 216, inciso I, do Regimento Interno 
do Senado Federal, informações ao Ministro de Esta-
do das Relações Exteriores sobre a abertura de novos 
postos diplomáticos”. O Requerimento em tela aguarda 
deliberação da Mesa do Senado Federal.

Ocorre que nesta data o Ministério das Relações 
Exteriores encaminhou à Comissão, de forma anteci-
pada, as informações objeto do citado Requerimento 
nº 236, de 2010.

Nesse sentido, na qualidade de Presidente da 
Comissão e em comum acordo com o Plenário do 
Colegiado, estou submetendo à deliberação dos meus 
Pares, pelo presente Requerimento, a retirada, em 
caráter definitivo, do Requerimento nº 236, de 2010, 
considerando que o atendimento ao eventual pedido 
de informações a ser aprovado pela Mesa do Senado 
já se encontra atendido pelo expediente hoje recebido 
do Senhor Ministro das Relações Exteriores.

Sala da Comissão, 8 de dezembro de 2010. – 
Senador Eduardo Azeredo.
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35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL, 
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 53ª 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 8 DE DEZEM-
BRO DE 2010, ÀS 10 HORAS E 34 MINUTOS

SR. PRESIDENTE SENADOR EDUARDO AZE-
REDO (PSDB – MG) – Havendo número regimental, 
declaro aberta a 35ª Reunião Extraordinária da Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da 4ª 
Sessão Legislativa Ordinária, da 53ª Legislatura.

Submeto à comissão a dispensa da leitura e a 
aprovação da ata da reunião anterior.

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam 
como se encontram. Está aprovada.

Esta é a 35ª Reunião Extraordinária. Nós estamos 
cheios de reunião extraordinária. E, para poder cum-
prir, ainda, a pauta, nós temos, na semana que vem, 
que é praticamente a última semana de votação aqui 
no Senado, nós temos, na terça-feira, a presença do 
Ministro Celso Amorim, na parte da tarde, também em 
uma reunião extraordinária. E, junto, vamos também ter 
a inauguração do busto de Alexandre de Gusmão – o 
Presidente Sarney também estará aqui presente – e o 
lançamento dos livros sobre o ciclo de debates sobre 
a Venezuela, e, também, os livros sobre as sabatinas, 
os questionamentos e aprovações dos Srs. Embaixa-
dores do ano passado e deste ano.

Ainda, antes de passar, já, já, convidando os embai-
xadores, eu quero, ainda, informar que recebi expediente 
do Embaixador Celso Amorim, adiantando informações 
a respeito das relações do Brasil com a comunidade 
Dominica, que foi objeto de um requerimento do Sena-
dor Flexa Ribeiro sobre abertura de embaixada naquele 
país. Em virtude da antecipação de informações pelo 
Ministério das Relações Exteriores, entendemos que 
não mais existem obstáculos para a apreciação da Men-
sagem nº 255/2009, que indica o nome do Embaixador 
José Marcos Nogueira Viana para a embaixada do Bra-
sil junto à comunidade Dominica. A referida mensagem 
será apreciada pela comissão na reunião de amanhã, 
reunião normal de amanhã, juntamente com a indicação 
para a República da Hungria.

Então, o relatório, eu vou encaminhar para cada 
um dos Srs. Senadores, onde o Ministério dá as justifica-
tivas para a abertura desta embaixada em Dominica.

SR. PRESIDENTE SENADOR EDUARDO AZE-
REDO (PSDB – MG) – A reunião está reaberta, e eu 
comunico a aprovação dos Embaixadores Antonio 
Francisco da Costa e Silva Neto, para a Jamaica, por 
unanimidade de votos, 13 votos, e também do Embai-
xador Jorge D’Escragnolle Taunay Filho, para a Orga-
nização de Aviação Civil Internacional, OACI. Desejo 

muito sucesso, para ambos, nas suas funções que vão 
assumir em nome do Brasil.

Antes, ainda, de concluir a reunião, eu quero 
apresentar um requerimento, nos termos regimen-
tais, fazendo a retirada do Requerimento nº 236/2010, 
apresentado pelo Senador Flexa Ribeiro, em vista das 
razões já descritas no início da reunião. Foi o requeri-
mento do Senador Flexa Ribeiro em relação à indicação 
do embaixador para a Dominica, que já está conosco 
desde dezembro de 2009.

O Ministério das Relações Exteriores já nos en-
tregou as explicações. As explicações foram entregues 
aos senadores e, do ponto de vista regimental, é ne-
cessário que nós retiremos, portanto, o requerimento 
que tinha sido aprovado pela comissão. Da parte do 
Senador Flexa, há concordância. E, como Presidente, 
eu estou propondo, então, a retirada do requerimento, 
tendo em vista que as informações já estão forneci-
das pelo Ministério das Relações Exteriores. Coloco 
em votação.

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com 
esse requerimento permaneçam como estão.

Então, está aprovada a retirada do requerimento, 
possibilitando que nós possamos ouvir, amanhã, o em-
baixador indicado para esse pequeno país do Caribe, que 
é a Dominica. Acho que é o último país em que o Brasil 
coloca relações, não vai ficar faltando nenhum outro da 
região do Caribe. Não fica nenhum, todos eles... Só se 
tiver algum independente, nova independência.

Então, já reaberto, a palavra com o Senador 
Suplicy.

SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de desejar ao Embaixador 
Jorge D’Escragnolle Taunay Filho muito sucesso na 
Organização de Aviação Civil Internacional. Eu acho 
que é importante essa preocupação que aqui foi men-
cionada, com respeito à melhoria dos aeroportos de 
São Paulo e de todo o Brasil, que o nosso senador, 
também paulista, mencionou.

E o Embaixador Antonio Francisco da Costa e 
Silva mencionou de como há, na Jamaica, programas 
de transferência de renda que guardam relação com 
a experiência brasileira. Eu avalio que a Jamaica teria 
condições de avançar, pioneiramente, na direção de 
instituir uma renda básica de cidadania incondicional. E 
gostaria de lhe transmitir o quanto me disponho a fazê-
lo, se for de interesse das autoridades, do Poder Exe-
cutivo, do Parlamento, de colaborar nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
A Presidência defere o requerimento que acaba de 
ser lido.

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL174



59244 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

REQUERIMENTO Nº 1.005, DE 2010

Requer Voto de Pesar pelo falecimento 
de Belkís Faria, Clayton Ferreira e Rodrigo 
Mafra.

Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, e ouvido o Ple-
nário, que sejam consignadas nos anais do Senado 
as seguintes homenagens pelos falecimentos, no dia 
9 de dezembro do corrente, de Belkís Faria, Clayton 
Ferreira e Rodrigo Mafra.

a) a inserção em ata de voto de profun-
do pesar;

b) apresentação de condolência às fa-
mílias, e

c) a apresentação de condolências ao Sr. 
Paulo Medeiros, Gerente do Tempo da Legião 
da Boa Vontade – LBV.

Justificação

No último dia 9, uma aeronave caiu em Bom Jesus 
do Galho, no Vale do Rio Doce, no Estado de Minas 

Gerais e matou três dos seus passageiros: a repórter 
Belkís Faria, o fotógrafo Clayton Ferreira e o cinegra-
fista Rodrigo Mafra, funcionários da LBV, que estavam 
trabalhando na cobertura da entrega de mais de 70.000 
cestas de alimentos às famílias em risco social, ativi-
dade integrante da Campanha do Natal da LBV.

Diante desta tragédia e da perda destes inesti-
máveis seres humanos, envolvidos em uma causa tão 
nobre, expresso nossas condolências e envio conforto 
espiritual aos seus familiares e colegas de trabalho, é 
que proponho esse voto de pesar.

Sala das Sessões,  de 2010 – Senador Jeffér-
son Praia.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Os 
projetos que acabam de ser lidos serão publicados e 
remetidos às Comissões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, ofício do Ministro de Estado das Co-
municações que passo a ler.

É lido o seguinte:

OFÍCIO

– Nº 93, de 15 de dezembro do corrente, encaminhan-
do informações em resposta ao Requerimento nº 
58, de 2010, do Senador Marconi Perillo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
As informações foram encaminhadas, em cópia, ao 
Requerente. O Requerimento vai ao Arquivo.

Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado da 
Saúde que passo a ler.

É lido o seguinte:

AVISO

– Nº 1.580, de 14 de dezembro do corrente, encami-
nhando informações em resposta ao Requerimen-
to nº 269, de 2010, da Senadora Kátia Abreu.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – As 
informações foram encaminhadas, em cópia, à Reque-
rente. O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência recebeu da Câmara dos Deputados o Pro-
jeto de Lei da Câmara nº 190, de 2010 (nº 4.413/2008, 
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Re-
pública, que regulamenta o exercício da Arquitetura e 
Urbanismo: cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil – CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e 
Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal – CAUs; 
e dá outras providências.

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do 
art. 91, § 1º, inciso V, do Regimento Interno, o Proje-
to será apreciado terminativamente pelas Comissões 
competentes, podendo receber emendas perante a 
primeira comissão do despacho pelo prazo de cinco 
dias úteis, nos termos do art. 122, II, c, da referida 
Norma Interna.

 O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-
dem, Presidente.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, regimentalmente, vamos seguir. Pela ordem, 
primeiro, a Senadora, fazendo uma deferência. São do 
mesmo Partido, não vai ter objeção.

A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Pre-
sidente, para uma comunicação inadiável, eu gostaria 
de apor o meu nome.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
secretário executivo João Pedro já o está fazendo.

O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela Lide-
rança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Agora, você é a Líder.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Sr. Presi-
dente, pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Para 
uma comunicação inadiável, Sr. Presidente.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Pela ordem, 
Sr. Presidente. Pela ordem.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Para 
uma comunicação inadiável.

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

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Pela ordem. 
Sem revisão da oradora.) – Pela ordem. Sr. Presiden-
te, estou inscrita desde terça-feira. Disciplinadamente, 
seguindo aquilo que são as normas, eu gostaria que 
a minha primeira inscrição pudesse ser mantida, fa-
zendo um apelo aos meus colegas. Eu gostaria de me 
despedir desta Casa a exemplo que já fizeram outros 
Srs. Senadores.

Então, por favor, Sr. Presidente, veja como V. Exª 
pode manejar, com justiça e equidade, o tempo, para 
que aqueles que estão inscritos também possam fa-
zer o uso da palavra. Eu poderia fazer como alguns já 
fizeram: me inscrever como Líder, quando teria direito 
só a cinco minutos, e falar duas, três, quatro horas, 
com a aquiescência da Mesa.

Mas, como eu não gosto de dois pesos e duas 
medidas, quero pedir apenas a justa medida, para que, 
com compreensão, V. Exª permita que eu faça o meu 
pronunciamento com respeito pelos meus colegas, que 
também regimentalmente estão inscritos.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr. 
Presidente.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Sr. 
Presidente Mão Santa, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senador César Borges. Depois, Heráclito. 
Há três pedidos pela ordem.

O SR. CÉSAR BORGES (Bloco/PR – BA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, da 
mesma forma que a Senadora Marina acaba de expor, 
estou esta semana aqui esperando a oportunidade, ins-
crito diversas vezes, até como Líder também do meu 
Partido, pois o Partido me cedeu o tempo, para que eu 
possa prestar conta ao povo da Bahia dos meus oito 
anos de mandato nesta Casa e fazer uma despedida 
dos meus colegas.

Eu já apelei a V. Exª, inclusive, porque terei uma 
viagem daqui a pouco, mais uma hora e eu terei que 
embarcar e não poderei fazer essa despedida. E, na 
próxima semana, lamentavelmente, não estarei aqui 
presente por conta de força maior, exatamente de obri-
gações familiares fora do País.

Então, eu pediria a V. Exª essa compreensão para 
que eu pudesse também ter oportunidade de prestar 
contas da minha ação parlamentar ao longo de oito 
anos nesta Casa e fazer uma despedida aos meus co-
legas, que muito me honraram pelo companheirismo 
aqui no Senado Federal.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pela ordem, concedo a palavra ao Senador Heráclito 
Fortes e, depois, à Senadora Fátima.

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha 
intenção inicial é de me inscrever para comunicação 
inadiável. Poderia, inclusive, recorrer ao recurso de 
falar como Líder do meu Partido. Mas eu acho que a 
reivindicação feita pelo Senador César Borges e pela 
Senadora Marina são altamente pertinentes. E a Se-
nadora Marina pode, inclusive, deixar de lado a figura 
da solicitação como Líder. Basta ela pedir como Marina 
Silva, Senadora nesta Casa, por tudo o que representa 
no Brasil no momento, pelo que representou no pleito 
eleitoral e pelo que representou como Ministra do Meio 
Ambiente. Acho que se faz desnecessário qualquer 
título e acho que temos que ter o dever e a obrigação 
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de ter essa compreensão com o tempo, como também 
com o companheiro César Borges. Nós estamos neste 
período em que alguns companheiros se despedem e 
já tivemos aqui extrema paciência com todos, e eles 
não podem de maneira nenhuma ser exceção.

Diante disso, me rendo à reivindicação dos dois, 
Sr. Presidente, e, se for o caso, até abro mão da opor-
tunidade de falar, mas acho que é um dever nosso de 
companheirismo e, acima de tudo, dever para com o 
País sermos pacientes com os dois companheiros, 
sabendo até que eles têm até a noção exata do limite 
do tempo.

Portanto, eu coloco em segundo plano a minha 
reivindicação, embora eu queira que V. Exª me inscre-
va para uma comunicação inadiável, concordando que 
seja prioridade a palavra dos dois que pedem para 
despedir-se da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Pela ordem, Senadora Fátima Cleide.

A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Senador Mão San-
ta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu queria apenas, 
Sr. Presidente, fazer um registro de pesar e pedir dois 
minutinhos dos Senadores que estão querendo se 
despedir. Eu ia falar, inclusive, durante a homenagem 
a Noel Rosa e Adoniran Barbosa, porque tem tudo a 
ver com a pessoa cujo falecimento vou registrar aqui, 
nesta tarde.

Eu quero registrar e encaminhar o requerimento 
de condolências à família do Sr. Odair Cordeiro, ex-
chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Porto Ve-
lho, Rondônia, que faleceu nesta manhã e está sendo 
velado na Prefeitura.

Trata-se de uma pessoa que goza de muito pres-
tígio na nossa cidade, foi fundador do meu Partido, foi 
o primeiro candidato ao Senado pelo PT de Rondônia, 
foi candidato a prefeito, foi diretor do DNIT no nosso 
Estado. Queria dizer que o Odair vai nos deixar uma 
grande lacuna na política, não apenas no meu Partido, 
mas em todo o Estado.

Tinha 67 anos, era comerciante e lutador incan-
sável pelas causas sociais do povo rondoniense, Odair 
Cordeiro foi um digno militante do Partido dos Traba-
lhadores. Ajudou na construção do Partido desde os 
seus primeiros dias. Nunca se esquivou de participar 
ativamente das nossas atividades e era tido como um 
dos mais respeitados líderes petistas do Estado de 
Rondônia.

Muitas vezes se sacrificou para defender o proje-
to petista de construção de uma sociedade mais justa. 
Foi assim, por exemplo, que em 1982 foi candidato a 
Senador e, logo em seguida, em 1988, se dispôs a 
representar o Partido dos Trabalhadores na disputa 

pela Prefeitura de Porto Velho. Essas foram lutas in-
glórias em que não tínhamos qualquer chance. Mas, 
com certeza, Odair Cordeiro ajudou a pavimentar a 
nossa eleição para o Senado Federal e a eleição do 
hoje Prefeito da nossa capital, Roberto Sobrinho. En-
tendia que a nossa participação no processo eleitoral 
era fundamental para a consolidação da democracia 
e, consequentemente, para construção e consolidação 
do PT em Rondônia.

Odair Cordeiro é natural de Catanduva, São Pau-
lo. Chegou ao Estado de Rondônia em 1980. Sua vida 
em Rondônia está intimamente ligada à construção do 
PT. Foi, por três vezes, presidente do Diretório Esta-
dual do Partido dos Trabalhadores e ultimamente era 
o Secretário de Comunicação do Diretório Municipal 
de Porto Velho.

Importante registrar que ele foi também um dos 
responsáveis no nosso Estado pela chegada do PT 
ao Governo Federal e, no primeiro mandato de Lula, 
deu a sua contribuição no cargo de Diretor do Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), no Estado de Rondônia, durante os anos de 
2003 e 2004.

Era um autodidata, Sr. Presidente. Frequentou 
por algum tempo o curso de Jornalismo, que não pôde 
concluir devido ao seu envolvimento militante e às suas 
atividades profissionais, que sempre prevaleciam em 
suas decisões.

Deixou a esposa, Maria Lúcia Lancarovich, com 
quem conviveu harmonicamente durante mais de 40 
anos. Teve três filhos: Francisco, João e Luciana, a 
quem, em meu nome e de todos os petistas, levo 
nossas condolências e nossos agradecimentos pelo 
exemplo de vida que Odair Cordeiro representou para 
todos nós. 

Quero também, aqui, mandar o nosso grande 
abraço aos seus irmãos, em nome de Osmar Cordei-
ro, que foi, inclusive, meu coordenador de campanha 
nas Eleições de 2002. 

Solicito à Mesa que encaminhe o requerimento 
de pesar.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora 

do microfone.) – V. Exª terá o pedido encaminhado. 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pela or-

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. Fora 

do microfone.) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias. 
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É apenas 

para colaborar.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI. 

Fora do microfone.) – V. Exª está inscrito como Líder 
do PSDB.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) – Exato. É exatamente porque 
quero abrir mão da minha inscrição em homenagem 
à Senadora Marina Silva e ao Senador César Borges, 
deixando registradas aqui, em nome do meu Partido, 
as homenagens a ambos. 

Eu teria hoje a obrigação, o dever de fazer um 
pronunciamento sobre o balanço apresentado pelo 
Presidente Lula, ontem, e de dizer o que a Oposição 
tem para registrar em cartório ao final do seu man-
dato. Mas farei isso na segunda-feira, que é um dia 
desprezado aqui, e teremos a oportunidade de fazer 
esse balanço. 

Abro mão, portanto, da minha inscrição. 
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nós ficaremos aqui vivenciando duas virtudes muito 
importantes, que são a paciência e a tolerância que 
devemos ter. 

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
São virtudes que levam ao bem. Pela ordem...

O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero apenas fazer um registro de um fato que é muito 
importante para o Estado do Piauí. 

A Assembleia Legislativa do Estado da Bahia – 
com a permissão do Senador César Borges – concedeu 
ontem o título de Cidadão baiano a um extraordinário 
piauiense: Cláudio Melo. 

Cláudio Melo é uma vocação política que tem tido 
grande sucesso na Bahia como empresário e ontem 
recebeu o título de Cidadão baiano, que lhe foi outor-
gado pelo Deputado Waldenor Pereira.

Quero fazer este registro aqui, orgulhoso como 
piauiense, exatamente porque Cláudio Melo é de uma 
tradicional família de piauienses, de políticos – seu pai 
foi Deputado –, e que migrou para a Bahia. Casou-se 
com Maria Laura, sua extraordinária companheira du-
rante todo esse tempo, e vive em Brasília – divide seu 
tempo entre Brasília e a Bahia. E ontem tenho certe-
za de que deve ter sido o dia mais feliz do Cláudio, 
porque ele é um piauiense baiano, e é o mais baiano 
dos piauienses. 

Portanto, quero fazer este registro, transferindo 
também os votos de alegria a seus filhos, encabeçados 
por Cláudio Melo Filho, que o substitui nas suas ativi-
dades empresariais. Há também o Guilherme – Marco 
Maciel está, inclusive, auxiliando-me aqui. Meus cum-
primentos a todos os seus filhos, a toda a sua família, 
à Maria Laura e, principalmente, ao Cláudio, que é 
uma figura muito querida nesta Casa, muito querida 

em Brasília e que merece essa homenagem, meu caro 
César Borges, de todos os baianos.

Era o registro que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nós nos associamos ao piauiense Cláudio Melo, hoje 
Cidadão baiano. 

Rui Barbosa disse: “Firmeza no Direito. Caridade 
para todos. Malícia para nenhum”. Então, nós vamos 
fazer como fazíamos de praxe: um orador inscrito, um 
Líder – e o Líder que está inscrito desde que chegamos 
é Fernando Collor –, voltamos para a lista de oradores, 
e então chamamos os inscritos para uma comunicação 
inadiável. Isso vem sendo feito ao longo dos anos; é 
um pacto de todos. Então, lembro essas virtudes da 
paciência e da tolerância, que são virtudes do bem 
que haverão de dominar.

Então, como oradora inscrita, chamo à tribuna a 
Senadora Marina Silva, do PV do Acre. Em seguida, 
é um Líder. Aí, voltamos para lista e, depois, vamos 
para uma comunicação inadiável.

Convidamos para usar a tribuna a Senadora Mari-
na Silva, do PV do Acre. Em seguida – que se prepare 
– chamaremos. um Líder. O Líder, com documento, é 
do PTB, Senador Fernando Collor. 

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, primeiro quero agra-
decer a Deus por estar aqui. Agradeço, de um modo 
especial, ao Senador Heráclito Fortes e ao Senador 
Alvaro Dias pela compreensão que tiveram para que 
eu e o Senador César Borges pudéssemos usar da 
tribuna para fazer aqui a nossa fala. É claro que re-
conheço aqui os procedimentos regimentais, sempre 
me pautei por eles, e sei que não estamos aqui extra-
polando nenhuma norma pela metodologia encami-
nhada por V. Exª. 

Quero pedir vênia, a exemplo de outros Sr. Se-
nadores – obviamente que espero não extrapolar o 
tempo –, para poder falar, ainda que brevemente, aos 
meus colegas, Srs. Senadores. Tenho a honra de tê-los 
como colegas de trabalho, muito deles como amigos, 
muito deles como parceiros e, graças a Deus, sempre, 
mesmo quando em divergência, mantendo o princípio 
de não tratar divergências políticas como se fossem 
desavenças. 

Um registro que eu gostaria de fazer é que tenho 
aqui o Líder do meu partido na Câmara dos Deputados. 
Quero dizer que estou muito feliz de tê-lo aqui, nessa 
sua liderança, que tem dado uma grande contribuição 
não só ao Partido Verde, mas principalmente à socieda-
de brasileira pelo serviço relevante que vem prestando 
ao nosso País como Deputado Federal.
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Sr. Presidente, senhoras e senhores, meus co-
legas de trabalho, eu, há 16 anos, mais precisamente 
em 1995, aos 36 anos de idade, chegava a esta Casa 
para fazer o meu primeiro pronunciamento. Fiz questão 
de trazer aqui o primeiro parágrafo da fala que fiz em 
1995 para poder começar esta minha fala.

Naquela época, cheguei com os temores e os 
tremores de quem vinha de uma cidade pequena, de 
quem vinha de uma realidade completamente diferente 
e, às vezes, desconhecida, de quem vinha de uma ori-
gem social em que, talvez, nunca tivesse condição, em 
tempos anteriores, de se transformar em Senadora. 

Fui admoestada por um jornalista de meu Esta-
do, por quem tenho gratidão até hoje, em um artigo 
em que ele dizia: 

A Marina foi uma boa Vereadora, uma 
boa Deputada Estadual, mas agora ela vai 
encontrar muitas dificuldades, porque está 
indo para o Senado, e o Senado é um lugar 
de ex-Governadores, ex-Ministros e, com cer-
teza, não é suficiente a pequena experiência 
de Vereadora e de Deputada Estadual.

Confesso aos senhores que, lendo aquela maté-
ria, em um primeiro momento a sensação foi de uma 
certa tristeza; depois, de gratidão. E tomei a iniciativa de 
fazer o seguinte... Eu pensei: “De fato, ele tem razão”. 
O Senado é um lugar de ex-Governadores, ex-Minis-
tros, pessoas com condição social que transitam em 
todos os espaços da pirâmide. E eu? Uma professora 
de ensino médio que, pela graça e pela generosidade 
do povo acriano, conseguiu ser Vereadora e Deputada 
Estadual; que havia sido alfabetizada aos 16 anos pelo 
Mobral e feito Supletivo de 1º e 2º Graus, com uma 
formação em História. E pensei: “Ele está me dizendo 
algo, algo que é relevante”.

Então, peguei um avião, dirigi-me até Brasília, 
pedi um abrigo ao Senador Eduardo Suplicy – que não 
sei se lembra de que me acolheu tão generosamente 
em seu apartamento, com meu assessor Erlando, que 
trabalha comigo até hoje – e resolvi aqui ficar uma se-
mana para aprender um pouco desta Casa.

Quando cheguei aqui, fui generosamente recebi-
da e respeitada por alguns Srs. Senadores e também 
por alguns Srs. Deputados que, de uma forma cortês 
e gentil, se dispuseram a conversar comigo para que 
eu entendesse como era o funcionamento da Casa. 
Nunca me esqueço de D. Sarah, que é a nossa de-
cana aqui. 

Foi com ela que conseguimos o Regimento In-
terno. E foi assim que, antecipadamente, procurei me 
preparar para que, quando chegasse aqui, ter alguma 

noção desta Casa, que considerava, de certa forma, 
um mistério.

Quando alguns setores da mídia – poucos, diga-se 
de passagem – tentaram folclorizar o fato de que uma 
seringueira havia sido eleita Senadora da República, 
naquele momento, senti que corria o risco de que as 
pessoas começassem a me tratar com desdém pela 
minha origem, minha condição social e minha condição 
de membro de comunidades tradicionais da Amazônia, 
de extratores de borracha, dos seringueiros, segmento 
muito próximo dos índios, dos quais tenho muito orgu-
lho de fazer parte.

Foi nessa oportunidade que o humorista, jor-
nalista, poeta e escritor Jô Soares me convidou para 
fazer uma entrevista no seu programa. E quero aqui 
agradecer ao amigo Jô, que me apresentou ao Brasil. 
A partir daquele momento, todos os demais, os que 
já me conheciam, passaram a me olhar com outros 
olhos. Então, quando vim para esta tribuna, eu já havia 
sido apresentada pelo Jô ao Brasil e comecei fazendo 
a seguinte fala:

Sr. Presidente e Srs. Senadores, em pri-
meiro lugar, registro minha satisfação em estar 
nesta Casa e em compartilhar com V. Exªs as 
responsabilidades que tenho em relação à re-
solução dos grandes problemas que enfrenta 
nosso País.

Ao iniciar este primeiro pronunciamento, 
peço a Deus que nos dê sabedoria e humil-
dade para que possamos desenvolver nos-
so trabalho. Nosso povo deposita esperança 
neste Senado: 

150 milhões de brasileiros esperam vê-lo 
renovado, ativo, procurando respostas concre-
tas para os problemas que vivenciam [eram 
150 milhões porque aquela época era 1995]. 
Essas esperanças estão espalhadas pelas 
27 Unidades da Federação que compõem o 
nosso País.

Devo dizer, Srs. Senadores, que eu encontrei es-
sas esperanças nesses 16 anos, em preto e branco, 
ao vivo e em cores, em três dimensões, por todos os 
lugares em que andei, Senadora Fátima Cleide, Sena-
dor Mozarildo, Senador Suplicy, demais colegas aqui 
presentes, meu líder Duarte. Encontrei esperanças 
mesmo nos lugares mais áridos, em que talvez elas 
tivessem muita dificuldade de brotar, como, por exem-
plo, na favela do Coque, com o menino Dado, e tenho 
o compromisso de lá retornar para, de alguma forma, 
contribuir com aquela realidade, grávida de problemas 
e rica de soluções.
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Venho de uma região [eu continuava] pos-
so até dizer desconhecida e distante, venho de 
um Estado pequeno, onde conheci a pobreza, 
a fome, o desemprego, mas cujo povo tem co-
ragem para lutar por seus sonhos. 

Esse é o povo acreano, por quem tenho imensa 
gratidão. Não tenho nada a exigir, a cobrar do povo 
acreano. Só tenho que agradecer. Nada disso teria 
acontecido se não fosse pelas suas mãos.

Na luta pela realização desses sonhos, 
frente às dificuldades, esse povo não perdeu a 
ternura. E com o coração cheio de amor, ousa 
dar ao Brasil respostas para alguns problemas 
que parecem não ter solução.

A tarefa que desejo cumprir no Senado 
Federal, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
não é pequena e pode parecer ousada: fazer o 
Brasil conhecer a sua outra metade [...]”. 

A outra metade do Brasil é mais do que a meta-
de, é 61% do território, é a Amazônia, naquele tempo 
bem mais desconhecida do que hoje – não que tenha 
ficado conhecida pelas minhas mãos, ficou conhecida, 
graças a Deus, por todos nós e pelos brasileiros e os 
meios de comunicação, que cada vez mais se interes-
sam por ela e pelos demais biomas. 

[...]Cinquenta por cento do território brasi-
leiro não é conhecido, chama-se Amazônia. 

Ao abordar esse tema, não trago para 
esta tribuna uma discussão meramente re-
gional. Os problemas do Norte e do Nordeste 
não são regionais, são problemas brasileiros 
e devem ser tratados como tal. Eu sei que nós 
temos especificidades, mas enquanto tratar-
mos essas regiões como problemas e não 
como soluções, enquanto acharmos que são 
apenas problemas regionais, e não problemas 
de todo o Brasil, nós não conseguiremos resol-
vê-los. Por essa razão, senhoras e senhores, 
nas discussões desta Casa, nos debates so-
bre nossas dificuldades, devemos encará-los 
dessa forma. 

O desenvolvimento da Amazônia repre-
senta uma saída para o Brasil e tranquilidade 
para o Planeta. Disso não tenho dúvida. Minha 
tarefa no Senado Federal será levantar essa 
discussão. 

Antes de vir a esta tribuna para fazer 
este pronunciamento, junto com um pequeno 
grupo de amigos e colaboradores do mandato 
eu tinha acabado de fazer um planejamento, 
onde traçamos alguns eixos e diretrizes que 
consideramos estratégicos para o mandato. 

Eu lembro que juntei algumas pessoas, lá no meu 
apartamento, vindas do Acre, e alguns colaboradores 
de outros Estados para pensarmos, numa chuva de 
ideias, o que deveria ser o mandato da primeira Se-
nadora seringueira aqui no Congresso Nacional. Esta-
belecemos três diretrizes a partir das quais orientei a 
minha ação durante toda a minha trajetória parlamen-
tar, meu querido Edson Duarte. Foram as seguintes: 
primeiro, que seria um mandato de opinião; segundo, 
que seria um mandato de proposição; terceiro, um 
mandato de articulação. Opinião porque não há como 
propor absolutamente nada se não se tem uma opi-
nião sobre as coisas. 

Já naquela época eu dizia: é fundamental ter 
uma opinião sobre as coisas, ter uma visão das coisas, 
mesmo que seja para reconhecer que você não tem a 
solução, que você não tem a resposta, que você não 
sabe, que você não pode e que talvez você não seja 
suficiente para dar conta do recado. 

Geralmente, quando fazemos balanço, coloca-
mos muito o olhar no excesso daquilo que fizemos, 
mas não temos a coragem e a humildade de colocar 
o olhar na nossa falta. E é a falta que revela aquilo 
que de fato somos. É a falta que nos dá a oportuni-
dade de continuar a crescer. Quando nós só olhamos 
para aquilo que fizemos e, às vezes, só para as coi-
sas positivas, perdemos a oportunidade de ter como 
nos projetar cada vez mais para o futuro. As respostas 
saem pela falta.

Bem, eu já falei rapidamente sobre cada uma de-
las. Mas, no que concerne a ser um mandato de opinião, 
durante esse tempo todo, a opinião que fosse sempre 
baseada em princípios e valores, não baseada numa 
ética de circunstâncias, de conveniência, que faz um 
discurso para um público, um discurso para outro; que, 
quando tem que encarar, muitas vezes, um auditório 
hostil, como eu tive que encarar em muitos momen-
tos... Nunca me esqueço de Novo Progresso, Senador 
Suplicy, logo quando fui Ministra do Meio Ambiente. 
Um grupo de produtores queria que eu revogasse as 
medidas de multa aos que haviam explorado floresta 
ilegalmente. Eu era uma minoria arrasadora ali naquele 
evento, e eu disse: “Os senhores me desculpem, mas 
eu não tenho como fazer isso”. Ali estavam Prefeitos, 
Vereadores, em algumas dezenas, alguns segmen-
tos do mundo empresarial, mas, mesmo naquelas 
circunstâncias, graças a Deus, eu tive a coragem de 
dizer não. Dizer não para afirmar um sim, o sim de 
que era possível fazer a exploração das florestas com 
o devido cuidado para que elas continuassem sendo 
florestas. Ter opinião significa ter uma opinião baseada 
em princípios e valores, em uma visão do mundo e da 
política, uma visão que, em primeiro lugar, para mim, 
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tem que ser construtiva, generosa, acreditando que é 
possível a transformação. Se eu me transformo, por 
que não as outras pessoas? Se eu não sou perfeita, 
por que serão as outras pessoas?

Eu quero aqui dizer que, nessa diretriz, procu-
rei orientar-me pelos valores da ética, da moral, que 
fazem parte de toda pessoa, independentemente de 
crer ou não crer. E existem pessoas que, mesmo não 
crendo, às vezes têm valores muito mais sofisticados 
do que aqueles que arrotam sua fé o tempo todo e não 
tentam fazer jus à fé que estão professando. Mas tam-
bém, com certeza, baseada nos valores da minha fé, o 
Cristianismo, que, com o respeito pela fé dos outros e 
por aqueles que não têm fé, tenta contribuir para que 
este mundo seja um pouco melhor, que a Terra pos-
sa ir ao céu e que o céu possa ser também na Terra, 
porque não podemos mais adiar esse encontro, como 
disse o Mestre. 

Ainda conta muito a gente saber aquilo que é a 
nossa relação com as pessoas, a nossa relação com o 
meio em que vivemos, com a natureza e, a partir daí, a 
relação conosco mesmo, porque isso também conta.

No que concerne a ser um mandato de proposi-
ção, Sr. Presidente, durante esses 16 anos, com um 
intervalo de 5 anos no Ministério do Meio Ambiente, 
mais precisamente, Fátima Cleide e Suplicy, 5 anos, 5 
meses e 14 dias, foi apresentado um conjunto de proje-
tos que eu tenho muito orgulho de tê-los apresentado. 
Foram 125 preposições; algumas delas transformadas 
em lei, Sr. Presidente.

Mas eu saio daqui com a tristeza de que a lei mais 
importante, a primeira que apresentei, a Lei de Aces-
so aos Recursos da Biodiversidade, Senadora Marisa 
Serrano, dezesseis anos após trabalhar e lutar, como 
Senadora, como Ministra, para que a nossa biodiver-
sidade possa ser usada na produção de conhecimen-
to técnico-científico, na produção de novos produtos 
e materiais, na geração de emprego e renda, no novo 
fazer daquilo que chamamos de uma nova economia 
para o século XXI, evitar a biopirataria. Confesso que 
não consegui aprovar essa Lei.

Saio daqui com essa frustração. Saio daqui com 
essa falta, a falta de que o Brasil não tem uma lei para 
proteger e usar, com sabedoria, os 22% de espécies 
vivas que estão no nosso domínio territorial, só para 
citar um exemplo. 

Dezesseis anos!
Talvez tenha sido isso que me fez, em 2007, to-

mar a decisão e confidenciar, para além da minha fa-
mília, ao meu amigo Governador Binho Marques, do 
meu querido Estado do Acre, que possivelmente não 
sairia para um terceiro mandato; não sairia porque 24 
anos poderia parecer demasiado longo e já ter dado a 

minha contribuição, e que talvez a minha contribuição 
fosse melhor em uma outra frente.

A Sra. Fátima Cleide (Bloco/PT – RO) – Sena-
dora Marina.

A SRA. MARINA SILVA (PV - AC) – Eu vou pedir 
a V. Exª e aos demais que me honram com os seus 
pedidos de aparte para tentar concluir e, em seguida, 
vou dar o aparte a todos vocês. Pode ser assim?

Ainda nesta diretriz de ser um mandato de pro-
posição, eu não vou ter como me alongar aqui, mas 
inúmeros foram os pareceres, os diálogos com os Srs. 
Senadores, as tentativas de aprovar e protelar matérias 
que eu entendia não ser para o bem serem aprovadas 
ou ser para o bem serem aprovadas, segundo o meu 
ponto de vista.

Na diretriz de ser um mandato de articulação, 
não vejo que seja possível a gente achar que vai fazer 
as coisas sozinho. Eu não acredito em fazer as coisas 
para as pessoas; eu acredito em fazer com as pesso-
as, com os meus colegas Senadores, com os meus 
funcionários – e alguns estão aqui, nessa câmara de 
honra, nessa tribuna de honra –, que tenho a felicidade 
de tê-los, dedicados, trabalhando de manhã, de tarde, 
de noite, com os funcionários da Casa, com a Con-
sultoria do Senado, competente, que me ajudou em 
muitos momentos, com o pessoal da Taquigrafia, que 
eu acho que é o pessoal que tem mais paciência nes-
ta Casa. Nós temos de aprender com eles o exercício 
da paciência, porque eles nos ouvem atenciosamente, 
independente de concordar ou não, fazendo o registro 
daquilo que falamos. E com as Comissões.

Então, no que concerne a ser um mandato de 
articulação, compreendo que era fundamental articular 
com a própria Casa, articular com o Executivo, com 
a sociedade civil, com a academia, com os diferentes 
segmentos da sociedade.

Como exemplo dessa visão, conseguimos criar 
a primeira linha de crédito para os extrativistas, que 
nunca tinham tido acesso ao crédito na época do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, conversan-
do com ele próprio, com a Drª Ruth Cardoso e com o 
Ministro Malan.

O subsídio para a borracha, que tive a felicidade 
de tê-lo aprovado, articulando-me aqui com o ex-con-
corrente meu, Senador José Serra, a quem pedi que 
defendesse o projeto por mim desta tribuna, porque, 
se fosse eu ou o meu querido amigo Senador Suplicy 
que defendesse o projeto, correríamos o risco de ter 
o projeto rejeitado.

O Governador Serra compreendeu que o proje-
to era justo, que estava tecnicamente bem feito, fez a 
defesa e quase foi aprovado por unanimidade, porque 
a mim não interessava a autoria, interessava a reali-
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zação, favorecer os produtores de borracha que, na 
época, precisavam de um preço que equalizasse a 
borracha brasileira contra a concorrência da Malásia, 
que estava nos inviabilizando.

Conseguimos também, em uma articulação com 
o Banco Interamericano, com o amigo Iglesias, fazer 
o primeiro empréstimo para o Governo do Estado do 
Acre, na gestão do meu querido amigo e companhei-
ro Jorge Viana.

O Programa Amazônia Solidária foi uma criação 
da Drª Ruth Cardoso, com uma modesta sugestão mi-
nha de que assim fosse chamado para que pudésse-
mos alcançar os diferentes segmentos de uma região 
que estavam completamente excluídos.

Ainda nessa parte de articulação, a Comissão da 
Pobreza. Quando o Senador Antonio Carlos Magalhães 
propôs um Fundo de Combate à Pobreza, alguns seg-
mentos começaram a dizer: “Mas quem é o ACM para 
agora querer defender a pobreza?”.

Eu fiz como o Apóstolo Paulo, eu pensei na fra-
se do Apóstolo Paulo, quando alguém foi dizer: “Olha, 
tem um grupo aí pregando o Evangelho”, e ele disse: 
“Seja por amor a Cristo, seja por vaidade, o impor-
tante é que pregue o Evangelho”. Eu pensei: seja por 
uma compreensão da necessidade da pobreza ou 
seja apenas um gesto político, o importante é que se 
discuta a pobreza.

Alinhei-me a ele e propus uma comissão especial 
para debater a pobreza. Ali, 14 Srs. Parlamentares – 
sete Senadores, sete Deputados – discutiram durante 
um ano as questões da pobreza.

Visitamos os lugares mais pobres do Brasil. Nun-
ca me esqueço, no Estado de Alagoas, de São José 
da Tapera, Presidente Collor, na época, o Município 
mais pobre do Brasil. Nós fomos visitá-lo, e eu encon-
trei ali uma mulher com oito filhos, numa casa de taipa, 
cheia de barbeiros, e eu perguntei: “O que a senhora 
vai dar para eles comerem hoje?”. Ela disse: “Chá de 
capim-santo, sem açúcar”. Eu senti que deveria sair 
dali comprometida com a aprovação do Fundo.

Depois, eu, a Erundina, o Suplicy e um grupo 
maior de Senadores e Deputados fomos ao Cadeião 
de Pinheiros, numa rebelião de adolescentes que ha-
viam se revoltado na Febem, e ali eu pude ver um de-
pósito de jovens sem oportunidades, sem as menores 
condições de conseguirem se recuperar. Nunca me 
esqueço do jovem que estendeu a mão para mim e 
me pediu que fizesse um carinho no seu rosto porque 
ele estava com saudade da sua mãe.

Foi uma das coisas mais difíceis de elaborar na 
minha vida ver aquelas crianças. Esse tinha em torno 
de 16 anos. Ele me chamou, e o guarda disse: “Não 
vá; ele vai pegar seu braço e pode fazer alguma coisa 

com a senhora, e vou ter que reagir.” E ele dizia: “Tia, 
venha! Venha!” E fui me aproximando. Quando cheguei, 
ele pegou minha mão e a colocou no rosto dele. E ele 
começou a chorar.

Sr. Presidente, ainda nessa fase de articulação, 
discutimos o Fundo. Foi aprovado. Não tenho tempo 
de falar qual foi o resultado. A ideia era boa. Mas uma 
coisa aconteceu aqui com esse debate.

Pessoas como Anna Maria Peliano, Ricardo Paes 
de Barros, que me ajudou agora a fazer o programa 
de governo da candidatura que representei, e outros 
eminentes pensadores da questão da pobreza apresen-
taram um conjunto de medidas, junto com Cristovam 
Buarque, Senador Eduardo Suplicy, na Comissão da 
Pobreza. E, ali, surgiram os rudimentos de um programa 
de transferência direta de renda que, hoje, configura-
se no Bolsa Família, por iniciativa que começou numa 
Prefeitura do PSDB, no Governo Cristovam, e a que o 
Governo do Presidente Lula deu a escala necessária 
para fazer a diferença. Todos os rudimentos do que 
hoje é o Bolsa Família estavam presentes já naquele 
debate que fizemos na Comissão da Pobreza.

Ainda na questão de ser um mandato de articu-
lação. A aprovação da lei que criou a comissão espe-
cial, aliás que fez a articulação na tentativa de aprovar 
uma lei que permitisse candidaturas avulsas, que cha-
mo de lista cívica, ainda não pude terminar. Comecei, 
discutindo com o pessoal da USP, da Ciência Política, 
do Iuperj, mas, lamentavelmente, por causa de algo 
complexo que tem a ver com a reforma política, não 
foi possível finalizar essa ideia.

Mas, da sociedade, a exemplo do Ficha Limpa, 
quero liderar esse processo, para que tenhamos can-
didaturas avulsas no Brasil não como ação individual, 
mas a partir de uma lista representativa, com registro 
programático, para que a gente possa oxigenar esta 
Casa. E pessoas que não querem pertencer a partidos, 
que possam se candidatar para contribuir com o Brasil, 
e, talvez, com sua presença, a gente faça as reformas 
que nunca fizemos durante todos esses anos.

Articulação para que a gente pudesse evitar as 
mudanças no Código Florestal. Quero, aqui, homena-
gear o Deputado Edson Duarte, que continua fazendo 
essa articulação até hoje, da qual participo.

No mandato, fiquei até 2002, quando tive a honra 
de ser convidada pelo Presidente Lula para ser sua 
Ministra do Meio Ambiente. E confesso aos senhores 
que me senti muito honrada com esse convite. Eu o 
aceitei como um desafio. Lembro-me que, à época, eu 
pensava: “agora, vou ter que colocar a mão na massa. 
Será que não é melhor ficar apenas no Parlamento e 
assegurar que vou apoiar as coisas positivas e criticar 
as coisas negativas, como sempre faço e como fiz du-
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rante o Governo do Presidente Fernando Henrique?” 
Nunca me furtei de votar as coisas que eu achava que 
eram corretas e justas. Mas pensei: “não é ético. O Pre-
sidente Lula está me chamando. Estou caminhando 
com eles há quase 30 anos. Agora, ele é Presidente da 
República, coisa por que lutei juntamente com vários 
companheiros durante uma vida toda. Não é correto, 
não é ético não contribuir.”

E ali fiquei durante cinco anos e meio. Mas, a 
exemplo da experiência que já havia tido aqui, quando, 
para começar, fiz um planejamento, e estabelecemos 
diretrizes, estabeleci também diretrizes para lá, Sena-
dor Suplicy. E as diretrizes que estabelecemos foram 
as seguintes: a Política Nacional do Meio Ambiente 
deveria ser orientada pelo controle e pela participação 
da sociedade. Não há como cuidar de todas essas ri-
quezas, em oito milhões de quilômetros quadrados, 
com toda essa diversidade social, cultural, de recursos 
naturais; da água em abundância, à desertificação; da 
desertificação, às riquezas minerais; das riquezas mi-
nerais, às imensas riquezas biológicas que temos no 
nosso País apenas de Brasília. Era preciso um forte 
envolvimento da mídia e da sociedade nos seus mais 
diferentes segmentos: os empresários, os trabalhado-
res, a academia, as ONGs, com transparência, controle 
e participação social. Era uma das diretrizes.

A outra diretriz: fortalecer o Sistema Nacional 
do Meio Ambiente para que ele pudesse cumprir com 
suas atribuições precípuas de fiscalizar, de criar uni-
dade de conservação, de fazer seu papel, de cuidar 
dos recursos naturais brasileiros.

Uma outra diretriz: a do desenvolvimento susten-
tável. Não há como pensar na proteção da natureza 
sem pensar no desafio de que proteger a natureza 
tem que ser acompanhado das ações que possibilitem 
também a geração de riquezas, para que pudéssemos 
fazer frente aos grandes desníveis sociais que temos 
no nosso País. Então, não era só a natureza pela na-
tureza. Era juntar economia e ecologia, e essa diretriz 
também foi estabelecida.

E, por último, talvez uma das mais ousadas e a 
que acabou me levando a cinco anos depois sair do 
Governo foi a diretriz de que a política ambiental não 
deveria mais ser uma política isolada, só do Ministé-
rio do Meio Ambiente. Deveria haver a atitude de sair 
correndo atrás do prejuízo: do Ministério da Agricultu-
ra, dos Transportes, das Minas e Energia e dos vários 
ministérios. Isso não daria nenhum resultado.

A política ambiental deveria ser transversal. O 
Ministério do Meio Ambiente nem precisaria existir 
se, de fato, critérios de sustentabilidade já estivessem 
nos ministérios que mencionei e nos demais, onde o 
planejamento das ações já contasse com critérios de 

sustentabilidade na hora de fazer a estrada, na hora 
de fazer a hidrelétrica, na hora de dar o licenciamento 
para o necessário crescimento da nossa agricultura e 
da nossa produção. Essa diretriz levou a alguns ten-
sionamentos no Governo, mas também a resultados 
muito importantes.

Eu poderia citar aqui algumas ações estratégicas 
para a preservação dos biomas. Cerca de 24 milhões 
de hectares de unidades de conservação foram cria-
dos durante minha gestão.

Ontem, ouvi da boca do Presidente Lula que, 
durante seus oito anos de Governo, ele criou 24,6 mi-
lhões de hectares. Na minha gestão, foram 24 milhões. 
Os 600 mil hectares foram nos anos que sucederam 
minha gestão.

Essa é uma contribuição para a proteção per-
manente que a sociedade brasileira ajudou a esta-
belecer durante o Governo do Presidente Lula. Todos 
aqueles que trabalharam os mapas dos biomas, as 
áreas prioritárias para as unidades de conservação 
sabem que, com critério, criamos essas unidades de 
conservação.

Bem, outras políticas também foram implemen-
tadas em vários segmentos. Ajudamos, na época da 
Ministra Dilma, como Ministra do Meio Ambiente, a 
pensar um novo modelo para o setor elétrico, em que 
estabelecemos para as rodadas de petróleo e gás que 
o licenciamento deveria ser feito antes da concessão, 
para que o empreendedor não ficasse com o ônus de 
receber a concessão e, depois, não ter a licença.

Mas um dos projetos, talvez, mais ousados foi 
o de encarar o desmatamento da Amazônia. Quando 
chegamos, o desmatamento havia crescido de 2002 
para 2003 de forma assustadora. Tinha sido 18 mil qui-
lômetros quadrados em 2001 e foi para mais de 20 mil 
em 2002; depois, 23 mil em 2003, e chegamos em 2004 
com 27 mil quilômetros quadrados, o segundo maior 
desmatamento da Amazônia. O maior de todos foi em 
1995, no Governo do Presidente Fernando Henrique, 
quando chegou a 29 mil quilômetros quadrados.

Eu pensei: nós temos de fazer alguma coisa e 
aí sugeri ao então Ministro da Casa Civil, Deputado 
José Dirceu, que fizéssemos um plano integrado para 
a Amazônia, contando com 13 Ministérios, coordenado 
por ele. E ele, por telefone, concordou comigo.

Passamos a trabalhar no programa com a coor-
denação executiva. Eu não tenho tempo de dizer, mas, 
a partir de 2004, o programa estava pronto. Implemen-
tamos o programa, eu e a minha equipe.

Quero fazer um registro de todos aqueles que, no 
Ministério, ajudaram-me de forma competente, dedica-
da: o Secretário Capobianco, Muriel Zaragoza, Egon, 
Langone, Gilney Viana e tantas pessoas que eu não 
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tenho tempo de citar aqui. Trabalhamos dia e noite e 
implementamos o plano.

Em 2005, de 27 mil foi para 18 mil; depois, foi para 
14 mil no ano seguinte; 12 mil em 1997; e, em 2008, 
quando o desmatamento ameaçava voltar a crescer, 
tive de tomar medidas drásticas com a minha equipe. 
O Presidente Lula, corajosamente, assinou as medi-
das: vetar o crédito, moratória para os 36 Municípios, 
criminalização da cadeia produtiva. E, aí, veio a grande 
pressão a que me referi.

Naquele contexto, eu, já não tendo mais apoio 
político para manter as ações estruturantes e as dire-
trizes com que havia me comprometido, pedi para sair. 
Pedi para sair e voltei para o Senado.

Saí de forma respeitosa, agradecida, mas, como 
disse para um jornalista, com a determinação de que 
poderia até perder o pescoço, mas não iria perder o 
juízo, porque revogar as medidas significaria voltar o 
desmatamento a crescer. Se isso tivesse acontecido, o 
Brasil não poderia ter ido a Copenhagen ou a Cancun 
para dizer que tem metas de redução de CO². Hoje, o 
Brasil não teria o Fundo Amazônia; hoje, o Brasil não 
poderia dizer que a nossa agricultura pode ser vigorosa 
sem que a gente tenha de destruir as nossas florestas 
e os nossos biomas.

De muitas outras medidas eu poderia falar, mas 
sei que não tenho tempo. Na parte do uso sustentá-
vel das florestas, conseguimos aprovar uma lei aqui, 
quase por unanimidade, pedindo a ajuda de todos os 
Srs. Senadores, porque era difícil, mesmo na base de 
sustentação do Governo, ter o apoio para essas ações. 
A lei foi aprovada com o apoio de todos os partidos. 
Mesmo que, em alguns casos, fosse só um a apoiar, 
eu conversava com todos. Do PSDB, conversei com 
Arthur Virgílio e com Tasso; conversei com o Senador 
Marco Maciel; conversei com o Presidente Fernando 
Henrique; a minha Bancada do PT me ajudou muito; 
conversei com o PDT e com todos eles aqui, e apro-
vamos a primeira Lei de Gestão de Florestas. Em 400 
anos de exploração das florestas, não havia uma lei para 
proteger as florestas e fazer o seu uso sustentável.

Criamos o Serviço Florestal Brasileiro e, depois, o 
Instituto Chico Mendes; para o uso racional das águas, 
o Plano Nacional de Recursos Hídricos; na agenda de 
combate à desertificação, também o Plano de Com-
bate à Desertificação.

Fomos, juntamente com o Deputado Edson Du-
arte e tantos outros do Nordeste, os articuladores de 
uma Conferência das Nações Unidas que aconteceu 
no Ceará, para o combate à desertificação.

Para o controle e a participação da sociedade, 
tornamos todos os processos transparentes, inclusive 
cada polígono do plano de combate ao desmatamen-

to, para que a sociedade pudesse acompanhar algo 
que era uma verdadeira caixa-preta, pois nem o mi-
nistro tinha acesso à informação. Ela passou a ser de 
domínio público, para que pudéssemos ser cobrados, 
fiscalizados e assim por diante.

Muitas coisas não foram feitas por falta de tempo, 
por falta de apoio, por divergência, mas as que foram 
feitas não foram feitas por mim, foram feitas por nós, 
pelo Congresso, naquilo que apoiou; pelos parceiros 
do Governo, naquilo em que ajudaram e com que con-
tribuíram; pela equipe com a qual trabalhei, no suporte 
técnico que deram e no esforço de quem resolveu gastar 
todo o capital político que tinha, se fosse o caso, para 
fazer políticas estruturantes e não pirotécnicas.

Como eu disse, fiquei enquanto tinha apoio para 
as ações. Quando eu não tinha mais apoio, voltei para 
esta Casa e, aqui, fui recebida de forma respeitosa e 
até amorosa por todos os Srs. Senadores, pelos ser-
vidores da Casa, pelos quais tenho imensa gratidão, 
e pela minha Bancada.

Quero agradecer ao Isaías, ao Eurípedes, àque-
les que trabalham na Casa comigo; aos consultores, 
à Taquigrafia, a todos os servidores e aos Srs. Sena-
dores, alguns amigos e parceiros.

Pedro Simon. Muito obrigada, Senador Pedro 
Simon. Em muitos momentos difíceis aqui, era muito 
bom saber que eu tinha V. Exª aí.

Senador Cristovam Buarque, Senador José Nery, 
Jarbas Vasconcelos, Patrícia Saboya, Tasso, Lúcia 
Vânia, Arthur Virgílio, Marisa Serrano e Marco Maciel, 
só para citar alguns. Não tenho como citar todos, mas 
acho que estou passando por todos os partidos. Que 
todos os partidos se sintam homenageados, porque, 
mesmo divergindo, tenho muito respeito por V. Exªs e, 
por que não dizer, pela minha Bancada, do meu Par-
tido de origem, o Partido dos Trabalhadores, no qual 
fiquei durante 30 anos. Também não tenho como citar 
todos, mas, a título de homenagear a forma como a 
Bancada me recebeu, quero citar alguns e, na pessoa 
deles, agradecer e cumprimentar todos: meu querido 
amigo e companheiro Senador Tião Viana; meu querido 
amigo Senador Suplicy; minha querida amiga Fátima 
Cleide; meu querido amigo Aloizio Mercadante. Para 
mim, serão sempre meus companheiros.

Vivenciamos momentos difíceis, de divergências, 
mas devo dizer que a minha saída do PT não está re-
lacionada à minha Bancada. Aqui, mesmo divergindo, 
foi possível nos tratarmos com respeito, com apoio e, 
em muitos momentos, a Bancada, em que pesem as 
dificuldades com o Governo – como no caso da MP da 
Grilagem –, cerrou fileiras junto comigo, assim como 
vários Srs. Parlamentares. Tivemos mais de 28 votos 
e eu devo dizer isso por uma questão de justiça.
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Minha saída do Partido dos Trabalhadores, que 
veio em seguida a essa vinda para o Senado, tem a 
ver, isto sim, com aquilo que considero ter sido a fal-
ta de percepção do Partido dos Trabalhadores para 
a necessidade de não se deixar aprisionar pelo que 
já conquistamos, fechando as portas para os novos 
desafios, que são a única forma de encontrarmos os 
caminhos do novo.

A questão da sustentabilidade ambiental é a 
utopia deste século. Nenhum partido... O Partido dos 
Trabalhadores não foi capaz de perceber isso e, ma-
joritariamente, sempre tratou a questão ambiental em 
oposição ao desenvolvimento, quando não se trata de 
confronto entre ecologia e economia, mas de encontro 
de ecologia e economia, para que possamos sobreviver 
ao desafio de nossa Era e não destruir o Planeta.

Outra coisa que me fez sair foi o fato de que não 
se pode ter em mente que as virtudes conquistadas 
são permanentes, pois não o são. É uma luta cotidia-
na feita por cada um de nós para, a cada dia, estar-
mos de pé.

A Palavra de Deus diz o seguinte: “Aquele que 
está de pé, que pensa que está de pé, cuide para que 
não caia.” Não é nem que está de pé, que pensa que 
está de pé, cuide para que não caia. É um esforço.

Às vezes, pelas muitas virtudes que temos, a gen-
te acha que já patrimonializou a ética e que já sacralizou 
a nossa ação. E aí começa abrir muito o espaço para 
o pragmatismo, porque o pragmatismo acaba também 
nos levando para caminhos que, muitas vezes, podem 
nos deixar, no mínimo, muito incoerentes com aquilo 
que fazemos, com aquilo que pensamos.

A minha saída se deveu principalmente a es-
sas questões de o PT não ter assumido o desafio da 
sustentabilidade econômica, social, ambiental, cultu-
ral, moral, ética e, principalmente, a sustentabilidade 
política. Na dimensão da sustentabilidade ética per-
ceber que a maior parte das respostas técnicas para 
o problema do desenvolvimento sustentável já estão 
dadas. O que falta é assumirmos o desafio ético de 
colocarmos toda a nossa técnica a serviço dessa in-
flexão civilizatória.

Sr. Presidente, quero, aqui e agora, desdobrar já 
o meu discurso para o fato da minha gratidão, do meu 
respeito pelo meu partido, pelos meus companheiros 
do Acre e do Brasil inteiro.

Ontem, fui à cerimônia, a que se referiu o Se-
nador Osmar Dias. Foi a primeira vez que me encon-
trei com o Presidente Lula depois que saí do PT. Fui 
convidada como ex-Ministra. Pensei: “Eu vou. Eu fiz 
parte do Governo. Eu fiz parte do PT. Eu não tenho 
uma relação de rancor com as pessoas nem de má-
goa, graças a Deus, e eu quero me encontrar com as 

pessoas. Encontrando-me com elas eu estou encon-
trando também comigo mesma”. Foi muito bom poder 
abraçar o Presidente Lula. Eu acho que na cerimônia 
de prestação de contas a gente corre o risco de ser 
muito apologético e de ver sempre as coisas positivas. 
É por isso que eu sei que do muito que eu falo aqui – 
já registrei –, a maior parte não pôde ser feita e não 
pôde ser feita por dificuldades minhas, dificuldades 
nossas, mas não posso dizer que tudo foi apenas um 
mar de rosas. Com certeza devo ter cometido muitos 
erros também. Mas foi muito bom poder estar ali para 
dizer que, muitas vezes, para ficarmos juntos a gente 
tem de sair da casa, morar no mesmo bairro, na mes-
ma vizinhança, como disse no meu discurso, quando 
saí do Partido dos Trabalhadores. Considero que es-
tamos no mesmo bairro, na mesma vizinhança, sim. 
Em cima de princípios éticos e valores duradouros, 
podemos fazer alianças pontuais, que se dissolvem, 
porque ninguém pensa o tempo todo igual. As pessoas 
pensam diferente. O que a gente não pode é relativizar 
os valores. O que a gente não pode é abrir mão dos 
princípios. Aí não tem como conversar. Mas, em cima 
desses valores é possível, sim, fazer alianças pontu-
ais, coerentes com os valores.

Eu dizia, na campanha – e já me dirijo a esse 
processo –, que eu preferia perder do que perder ga-
nhando, aliás, eu preferia perder do que ganhar per-
dendo. A gente ganha perdendo quando, para ganhar, 
abre mão dos valores, faz qualquer coisa, vai para o 
vale-tudo eleitoral. E eu dizia que, de preferência, eu 
gostaria, se não ganhasse ganhando, de perder ga-
nhando. Acho que de alguma forma, graças a Deus e 
ao povo brasileiro, perdi ganhando.

Quero agora dizer que não foi fácil a saída do 
PT para o PV, foi uma decisão difícil, já falei sobre 
isso daqui desta tribuna. Não foi fácil a decisão de ser 
candidata à Presidência da República, eu sabia das 
dificuldades, mas sentia que esse era, sem sombra de 
dúvida, Sr. Presidente, talvez o chamado o qual se eu 
não atendesse, com certeza, eu iria me sentir faltosa 
comigo mesma, com o Brasil e com as bandeiras que 
acredito e defendo.

Então, a decisão foi de, primeiro, ir para o PV, 
para essa construção que eles sinalizaram – revisão 
programática, reestruturação do partido. Em primeiro 
lugar isso e não a candidatura, para colocar no eixo do 
partido, da sua atividade programática, a nova forma 
de fazer política e a sustentabilidade ambiental como 
eixo estratégico da sua decisão, da sua ação. Depois 
veio a candidatura.

O esforço para poder levar pessoas que pudes-
sem me ajudar. Tive a felicidade de contar com a co-
laboração de pessoas como o Guilherme Leal. Fiquei 
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muito feliz com a contribuição, a gratidão que tenho 
por aquele homem que, há 30 anos, luta na agenda 
socioambiental do Brasil e, sem precisar de qualquer 
sacrifício a mais, porque acho que já realizou quase 
tudo na sua vida, submeteu-se a um processo difícil 
como esse. Mas ele também atendeu ao chamado. Tive 
a felicidade de ter bons colaboradores. Quero aqui, 
partidários e não partidários, agradecer a todos nas 
pessoas dos meus companheiros que me ajudaram: 
Bazileu; do Guilherme já falei; Sirkis; Neca Setúbal; 
João Paulo Capobianco; Pena, que é o Presidente do 
meu Partido; Maurício Brusadin. Quero cumprimentar 
todos os diretórios; Ricardo Paes de Barros, que me 
ajudou no programa de governo; Eduardo Janete; Paulo 
Sandroni; Gisela Moreau; Eduardo Jorge; Beto Ricardo; 
o Zeli; o jovem Eduardo Rambal, do Movimento Marina 
Silva, e tantos outros.

Quero agradecer a todos os candidatos a gover-
nador que marcharam comigo. Fomos o Partido que 
teve a maior quantidade de candidatos a governador, 
individualmente falando: Montsserrat, Paulo Salamu-
ni, Fábio Feldmann, Fernando Gabeira, Zé Fernando, 
Bassuma, Sérgio Xavier, Eduardo Brandão, Marcelo 
Silva, Teresa Brito. Houve um candidato nosso em Santa 
Catarina que foi impugnado, mas todos os demais aqui 
foram candidatos e ajudaram nesse processo.

Na campanha, Senador Cristovam, Senador Edu-
ardo Suplicy, demais colegas, procuramos trabalhar, 
mais uma vez, as diretrizes e estabelecemos as dire-
trizes programáticas. As diretrizes programáticas eram 
as seguintes: estabelecemos que o Brasil deveria ser 
avaliado a partir de duas coisas: o Brasil que temos e o 
Brasil que queremos. No Brasil que temos, ser honestos 
e reconhecer que, nos últimos 16 anos, tivemos avan-
ços econômicos e sociais; que, nós últimos 20 anos, 
conseguimos reconquistar a democracia; que temos 
uma sociedade civil rigorosa; e a redução da pobreza. 
Isso tinha de ser registrado como avanços.

Mas não poderíamos, como disse o economis-
ta Eduardo Janete, em nome dos acertos, ter uma 
atitude complacente com os erros. E aí tratamos dos 
desequilíbrios, da desigualdade de oportunidade, da 
estagnação da qualidade de ensino, da dilapidação 
do patrimônio natural, dos recursos financeiros, dos 
recursos humanos; enfim, de uma série de problemas 
que ainda precisam ser enfrentados.

No Brasil que queremos assumimos, como um 
desafio, que o Brasil deve ser o País da economia de 
baixo carbono, da educação que gera oportunidade 
para todos, igualdade de oportunidade para todos, li-
vre das desigualdades sociais, que aposta na inclusão 
produtiva e um exemplo de prosperidade e sustenta-

bilidade ambiental. Foi com isso que fomos conversar 
com os eleitores brasileiros.

Nas diretrizes gerais, estabelecemos que deverí-
amos ter um jeito novo de fazer política. E assinamos 
embaixo e registramos no cartório que não iríamos 
fazer nenhum ataque pessoal, durante a campanha, 
nem à Dilma, nem ao Serra, nem ao Plínio, nem a nin-
guém. Eu, às vezes, tinha de esgrimir, porque era difícil. 
Às vezes, você vai para espaços muito tensionados. 
Mas, graças a Deus, acredito, não fizemos nenhum 
tipo de ataque pessoal e tratamos da política cidadã, 
com base em princípios e valores, em educação para 
a qualidade de vida, em economia sustentável, em 
terceira geração de programa social, na qual se faz 
a transferência de renda direta, com o Bolsa Família, 
mas se faz também a inclusão produtiva, com educação 
de qualidade, para gerar igualdade de oportunidade, 
qualidade de vida para os brasileiros, valorização da 
diversidade cultural e política externa para o século 
XXI, também baseada em princípios.

Todas essas diretrizes foram debatidas. E a so-
ciedade brasileira, no meu entendimento, respondeu, 
de forma fantástica, a esse esforço de fazer um deba-
te, não um embate.

Tive a oportunidade de, aqui, registrar algumas 
coisas que eu gostaria que ficassem nos Anais, porque 
não tenho mais tempo. Em relação à questão políti-
ca, perguntavam-me: “Como vai ser o embate entre a 
Dilma e o Serra?”. Eu dizia: “Não quero o embate; vai 
ser o debate”. Isso fazia com que meu amigo Plínio me 
chamasse de Pollyanna. Certa vez, eu disse para ele 
que eu não tinha como ser Pollyanna, porque, na idade 
de ler Pollyanna, eu ainda era analfabeta, infelizmen-
te. Mas persistimos, persistimos. E me perguntavam: 
“Como a senhora vai governar se o PV é um Partido 
pequeno?”. Eu dizia: “Nós vamos governar com os 
melhores do Congresso, do PT, do PSDB, do PMDB, 
do PDT, dos Partidos de tradição democrática de es-
querda, reunindo os melhores e tirando da frente os 
atravessadores da política”. E, quando cobravam que 
não tínhamos aliança, eu dizia que tínhamos alianças 
com os núcleos vivos da sociedade, com os homens, 
com as mulheres, com os jovens, com os empresários 
de vanguarda, com a academia, com os diferentes 
segmentos da sociedade brasileira.

No processo eleitoral, em muitos momentos, vi-
mos uma disputa que, muitas vezes, parecia um vale 
tudo eleitoral. E aí sempre colocamos a necessidade 
do segundo turno, que seria melhor para o Brasil, para 
que os brasileiros pensassem duas vezes, ouvissem 
duas vezes, e quem fosse eleito sairia duplamente 
legitimado. E dizíamos que nós, açodadamente, não 
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deveríamos entregar o futuro do Brasil nem para Ma-
rina, nem para Plínio, Dilma ou Serra.

Quando tentavam nos constranger, perguntando 
se estávamos à direita ou à esquerda, onde é que es-
távamos, dizíamos que estávamos à frente.

Vou deixar todas essas ideias aqui registradas. E 
dou-as como lidas, Sr. Presidente, para que eu possa 
adiantar meu tempo.

Mas, com essa atitude, com essa visão, tivemos 
19,3 milhões de votos, ou melhor, 19,3% dos votos 
válidos, ou seja, 19,6 milhões de votos, sendo que, 
no Distrito Federal – muito obrigada, Distrito Federal! 
–, foram 42%; no Rio de Janeiro, 31,5%; no Amapá, 
29,7%; no Espírito Santo, 26,3%. No Amazonas, sem 
qualquer estrutura – nem meu Partido me apoiava lá 
–, ficamos em segundo lugar, com 25,7% dos votos. 
Victor Hugo disse uma vez: “Nada é mais potente do 
que uma ideia cujo tempo chegou”. Não foi uma pes-
soa, não fui eu, não foi Guilherme, não foi o PV que 
conquistou tudo isso, que é fruto da força da ideia cujo 
tempo chegou e falou alto para o Brasil, em que pesem 
as circunstâncias.

Esse foi o desempenho nos Estados, e, aqui, está 
o desempenho em algumas capitais: Brasília, 42%; Belo 
Horizonte, 39,9%; Vitória, 38%; Recife, 36%; Manaus, 
35%; Rio Branco, 35%; Sabará, 42%. Em alguns outros 
Municípios, este foi o resultado: Cabo Frio, 40%; Volta 
Redonda, 40%; Vila Velha, 38%; Niterói, 37%.

É uma ideia cujo tempo chegou! E essa ideia falou 
alto desse jeito, em que pesem as circunstâncias. “Que 
circunstâncias, Senadora?” Um minuto e vinte segundos 
de televisão contra sete minutos de um candidato e dez 
minutos do outro. Os dois já eram candidatos há muito 
tempo – essa não é uma crítica, essas são as regras 
do jogo –, já estavam historicamente no processo; eu 
é que nele entrei depois. O Presidente Lula, com sua 
força, com um desempenho de 80% na faixa do ótimo 
e do bom, dizia que a Ministra Dilma era sua candida-
ta. O Governador Serra, desde que perdeu as últimas 
eleições, era o candidato com a força do Governo de 
São Paulo, do PSDB e de todo o seu leque de alianças, 
que, em ambos os lados, era muito amplo.

Nossa opção de não fazer aliança foi programá-
tica, porque dissemos que não seríamos pragmáticos. 
Pagamos um preço para fazer isso.Tínhamos baixa 
estrutura de recursos, e, como se não bastasse, as 
pesquisas diziam que eu não estava crescendo, que, 
pelo contrário, eu estava caindo. Mas eu sabia que es-
tava crescendo. Quando diziam isso, eu dizia: “O que 
vejo nas ruas é maior do que o que aparece nas pes-
quisas”. É claro que não tenho como fazer avaliação 
técnica dos institutos de pesquisa, mas, talvez, isso 
sirva de algum ensinamento, porque é a segunda vez 

que isso acontece comigo. Quando saí para o Senado, 
me colocaram em quarto lugar, sem chance alguma 
de ganhar até o final. Ao final, eu estava em primeiro 
lugar. E, agora, novamente, aconteceu algo que não 
me dava qualquer chance de competitividade, e sei que 
não cresci o que cresci em uma semana. Sei que o que 
estava nas ruas há quatro ou cinco meses já era muito 
maior do que o que apontavam as pesquisas. Mesmo 
assim, foram quase vinte milhões de votos. São votos 
que servem não para a Senadora Marina ou só para 
o PV, mas que, no meu entendimento, servem para o 
Brasil, Senador Cristovam. São votos que servem para 
o Brasil, para dizer que a agenda da sustentabilidade 
ambiental é relevante.

Alguns tentaram desqualificar minha votação – 
foram poucos, bem poucos –, dizendo que eram votos 
atrasados, conservadores; outros diziam que as pes-
soas não tinham consciência, que votaram na questão 
ambiental. Mas posso dizer que os que estão preocu-
pados com a sustentabilidade e com o meio ambiente 
são muito mais do que os quase vinte milhões, porque, 
dos que votaram na Dilma, no Serra e no Plínio, boa 
parte também tem essa preocupação.

Essa votação na agenda da sustentabilidade é 
muito maior. A diferença é que, no meu caso, mesmo 
identificada visceralmente com a questão ambiental, 
não foi suficiente o esforço daqueles que tentavam 
amedrontar a população brasileira, dizendo que éra-
mos meia dúzia de “ecochatos” e que iríamos travar o 
País. Isso não foi suficiente. A população decidiu que 
a economia que se encontra com a ecologia pode pro-
duzir riquezas, pode aumentar a produção por ganho 
de produtividade, pode gerar energia, pode usar o alto 
carbono para produzir o baixo carbono. Podemos usar 
os recursos do pré-sal para poder fazer a economia 
de baixo carbono. Para isso, é preciso ter visão es-
tratégica. Para isso, é preciso ter essa visão e criar o 
processo e as novas estruturas para esse mundo em 
crise, que pode ter na sua crise a grande oportunidade 
da transformação deste início de século.

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

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Agora, vou 
conceder os apartes, Senador Suplicy. Já estão ins-
critos o Senador Suplicy, o Senador Pedro Simon, o 
Senador Cristovam, a Senadora Marisa, o Senador 
Marco Maciel, o meu amigo Jefferson Praia. Enfim, 
vou passando a palavra pela ordem. Eu só queria di-
zer que, ao final dos apartes de V. Exªs, vou fazer o 
registro da parte que falta. Estou carregada de emo-
ção e de gratidão.

Começo, então, pelo Senador Eduardo Suplicy, 
que foi o primeiro a se inscrever.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Queri-
da Senadora Marina Silva, desde o momento em que 
nos conhecemos, antes mesmo de V. Exª se tornar 
Senadora e eu ter tido o prazer de hospedá-la na sua 
primeira semana aqui, quando ainda não tinha o apar-
tamento de Senadora, desde antes, eu já nutria por V. 
Exª enorme admiração e respeito. Desde o tempo em 
que aqui nos aproximamos mais, em 1995, V. Exª foi 
uma das pessoas com as quais tive maior afinidade de 
propósitos, de valores éticos, de valores que defende-
mos ambos para o nosso Partido. Como eu disse no 
dia em que V. Exª preferiu deixar o PT e ingressar no 
PV, quero reiterar que considero que estaremos juntos 
como irmãos nessas batalhas pelo resto de nossas vi-
das, por muito tempo. Quero agradecer a V. Exª as lições 
que deixou para nós aqui, para mim, em especial no 
Senado, mas também para o povo brasileiro, durante 
sua campanha para a Presidência. V. Exª conseguiu 
um feito extraordinário, colocando em pauta o tema do 
meio ambiente e da sustentabilidade, dizendo como isso 
combina com os objetivos de justiça social, de erradi-
cação da pobreza. Também avaliei como importante o 
efeito que isso teve para os demais candidatos, porque 
todos passaram a precisar ter maior preocupação com 
esses temas. Não fosse a presença e a atuação de V. 
Exª, isso teria sido diferente. Inclusive, os dois candi-
datos que foram para o segundo turno fizeram questão 
de apresentar a V. Exª cartas-compromisso relativas 
ao seu próprio programa. E, da minha parte, como 
membro do Partido dos Trabalhadores, fiquei conten-
te quando V. Exª declarou que, das duas proposições, 
a carta da então candidata Dilma Rousseff era a que 
mais se aproximava dos seus propósitos nas áreas de 
sustentabilidade, de proteção ao meio ambiente. Eu 
gostaria aqui de falar muito. Inclusive, registro que a 
Senadora Fátima Cleide, que teve de se ausentar por 
ter de pegar um avião, pediu-me que eu transmitisse 
seu carinhoso cumprimento e agradecimento a V. Exª. 
Falo também em nome da nossa bancada, do Sena-
dor Aloizio Mercadante, que se encontra acamado 
nesta semana. Acredito que o Senador já esteja bem 
– espero que esteja ótimo –, porque, amanhã, deverá 
defender sua tese de doutoramento na Unicamp. Es-
tendo o meu abraço e o de toda a bancada do PT a V. 
Exª. Para nós, como V. Exª sabe, V. Exª continua sen-
do nossa companheira, companheira de propósitos e 
de objetivos. É uma pessoa que, muitas vezes, leva a 
luz, acende a luz para o bom caminho para todos nós. 
Por respeito aos demais colegas que querem também 
falar bastante, vou encerrar meu aparte. Mas lhe dou 
meu grande abraço! V. Exª, onde estiver, terá em mim 
um companheiro de luta!

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Muito obri-
gada, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª é um amigo e 
um irmão.

Ouço o Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É com mui-

ta mágoa que falo, ao imaginar que, ao voltar para a 
reabertura dos trabalhos, V. Exª não estará mais aqui. 
Ficará um grande vazio neste Congresso. V. Exª tem 
uma representação muito grande na sociedade brasi-
leira. Sua candidatura representou um fato muito sig-
nificativo para toda a sociedade brasileira. Podemos 
encontrar biografias que nos emocionam e as quais 
temos de respeitar, mas é difícil encontrar uma que 
se compare à de V. Exª. Ressalto o início da luta de V. 
Exª, da luta pela sobrevivência, para continuar viva, 
da luta para avançar, passo a passo, alfabetizando-se 
aos 16 anos. Talvez, achasse que a convivência diária 
com Deus, na religião, fosse a solução, e V. Exª até que 
seria uma freirinha muito bonita. Aceitou o desafio de 
ir para a faculdade, a luta pelo meio ambiente. Desta-
co ainda a confiança de V. Exª nos heróis, inclusive no 
maior de todos, que é nosso patrono das questões do 
meio ambiente, Chico Mendes. Entrou nessa luta de 
carnificina, que é a vida política, principalmente naquela 
região onde as leis são quase as leis da selva. E V. Exª 
conseguiu muitas vitórias, elegendo-se Vereadora, Se-
nadora, Ministra. V. Exª foi uma das que construiu, com 
seu sangue, com seu suor, com sua luta, esse grande 
Partido, que é o Partido dos Trabalhadores. Quando 
era uma esperança, e não se sabia qual era o destino, 
V. Exª estava lá. E, exatamente no auge, quando esse 
Partido estava no poder, quando V. Exª era Ministra, 
com grandes perspectivas de reeleição – e conseguiu a 
reeleição –, V. Exª sai, com a defesa da sua bandeira e 
da sua tese, e percorre este País. Nosso sistema eleito-
ral é ridículo, é suicida. É um sistema eleitoral em que, 
na televisão, um partido tem um minuto, e outro, vinte 
minutos; em que um partido tem as rédeas do dinhei-
ro ao infinito, e outro partido, praticamente nada. Não 
sei de onde V. Exª tirou forças para fazer vinte milhões 
de votos. Com aquele pequeno espaço na televisão, V. 
Exª ainda teve a competência de, em um minuto, dizer 
muita coisa. Se fosse eu, em um minuto, eu diria “sou 
Pedro Simon”, e, quando eu visse, teria terminado o 
minuto, e eu teria dito nada com nada. Vinte milhões 
de pessoas acreditaram em V. Exª e deram ao Brasil 
a chance de um segundo turno, que era a tese que V. 
Exª realmente defendia. No Rio Grande do Sul, vi que 
quem votou em V. Exª o fez pelo que V. Exª é, pela sua 
história, pela sua biografia. Foi impressionante o nú-
mero de pessoas que me perguntaram sobre V. Exª, foi 
impressionante o número de correspondências sobre 
V. Exª que recebi ao longo dessa caminhada eleitoral. 
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Parece com o que, casualmente, foi o Evangelho de 
São Lucas de ontem. João Batista mandou seu emis-
sário a Cristo, perguntando: “O Senhor é aquele que 
há de vir, ou temos de esperar ainda mais?”. Muita 
gente me perguntava: “Ela é tudo isso, realmente? Ela 
é essa pessoa que teve risco de vida, que estava lá no 
meio da Floresta Amazônica, que, com 16 anos, era 
analfabeta, que vivia ou não vivia, que era empregada 
doméstica e que conseguiu avançar e chegar ao lugar 
a que chegou? E ela é essa seriedade de dignidade, 
de respeitabilidade? Ela é tudo isso ou é exagero de 
campanha?”. Eu tinha de dizer: isso aí é apenas uma 
imagem do muito mais que ela é de tudo isso. O ges-
to – repito – de V. Exª... V. Exª estava ali, Ministra, em 
um Governo que tinha 80% de popularidade. E, nesses 
80% de popularidade, se fôssemos perguntar qual é 
a popularidade da Ministra do Meio Ambiente, V. Exª 
teria bem mais do que os próprios 80%. E V. Exª saiu. 
E aceitou uma tese, quase de suicídio, quando não 
se viam condições materiais, não havia o mínimo de 
condições na eleição. Nós todos sabíamos disso. O 
povo sabia disso! Quem votou em V. Exª é claro que, 
lá na expectativa, no fundo, esperava que V. Exª ga-
nhasse. E tinha condições, porque, para quem disputa, 
a perspectiva de vitória sempre existe. Mas, no fundo, 
sentia-se ser difícil demais! A legislação eleitoral deste 
País não é para coisa séria. E V. Exª foi. Foi, resistiu... 
Poderia ter composto; um ou outro candidato poderia 
ter-lhe dado tantos cargos, isso e aquilo... Não! V. Exª 
entregou um programa, uma plataforma: “É isso que 
nós desejamos. Não são dois cargos, não são três 
Ministérios, não é isso, não é aquilo.” E estão até hoje 
discutindo. Há partido que até hoje não se compôs, a 
começar pelo próprio partido que ganhou a eleição. 
Agora a briga é interna com relação à ala 1, à ala 2, à 
ala 3, à ala 4, a quem ganhou um, ganhou menos, não 
sei o quê. Tudo isso é muito bonito. O que é muito sem 
graça é V. Exª nos deixar; é V. Exª sair desta Casa. Eu 
sei, não tenho nenhuma dúvida de que sei. Se o meu 
querido amigo José Serra, com muita simpatia, na 
entrevista coletiva de despedida, disse: “Até a vista”. 
Até a vista. E não tenho nenhuma dúvida de que a V. 
Exª não vamos dizer adeus. O seu discurso é triste, 
pesado; é um discurso de despedida da convivência 
desta assembleia do Senado, mas não é um discurso 
de saída da vida pública. V. Exª tem uma grande cami-
nhada pela frente. Lembro-me, minha querida Marina, 
de quando Teotônio Vilela, longe da capacidade de V. 
Exª, às vésperas da eleição para o Senado, não pôde 
ser candidato, porque estava morre e não morre, e não 
morreu. Recuperou-se e durou mais três anos. Aí, ele 
ficou aqui. Acampou no meu gabinete, morou na mi-
nha casa e continuou percorrendo o Brasil, como se 

fora Senador, com duas bengalas, quatro cânceres e 
careca. E parecia um jovem entusiasmado. Eu olhava e 
chorava, parecia que ele tinha começado a caminhada 
dele e não era candidato a coisa nenhuma. A morte é 
que veio pegá-lo logo adiante. V. Exª, não. V. Exª não 
tem nenhum câncer, nenhuma doença, uma mulher 
formosa, cheia de saúde, cheia de inteligência, cheia 
de competência; agora, sem a tribuna, sem a candida-
tura, agora, sim, V. Exª tem de percorrer o Brasil. Tem 
de levar adiante a sua caminhada, as suas ideias, os 
seus princípios, os seus pensamentos, mulher cristã, 
de pensamento profundo como V. Exª, mulher de ideias 
fantásticas, de beleza, de amor, de fraternidade, como 
as de V. Exª; que, mesmo durante a campanha, deixa-
va a campanha, deixava compromissos importantes 
eleitorais, para fazer uma assembleia, uma palestra 
a um grupo de cristãos que a buscavam para fazer 
uma palestra de fé. V. Exª agora começa... Eu vou di-
zer a V. Exª, desculpe-me, é duro o que vou dizer: V. 
Exª não está terminando, não. V. Exª está terminando 
uma etapa até muito sem graça, essa da vida política 
no Congresso, essa deste Senado, que a gente não 
sabe o que está fazendo e o que não está fazendo, 
passando um tempão danado sem fazer nada com 
nada. V. Exª agora vai às praças, na liberdade, rindo, 
cantando, falando, vendo o povo à sua frente. V. Exª vai 
iniciar uma grande caminhada. Espero – como nesta 
última, em que estive ao seu lado –, em meio a esta 
sua caminhada, graças a Deus, sem nenhum câncer, 
mas com 80 anos, poder acompanhá-la e muitas ve-
zes bater palmas neste seu futuro tão brilhante e tão 
espetacular. Se V. Exª, analfabeta aos 16 anos, sem 
saber o que fazer, chegou ao lugar a que chegou, ago-
ra, V. Exª, com 20 milhões de votos, com a sociedade 
amando-a, respeitando-a, meu Deus, o infinito é o seu 
futuro. Um beijo muito querido.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Muito obri-
gada, Senador Pedro Simon. Muito obrigada também 
pelo apoio durante todos esses anos e pelo apoio, 
quando V. Exª manifestou corajosamente o seu voto à 
minha candidatura. Saiba que este discurso aqui é o 
do fechamento de um ciclo de 16 anos e o da abertu-
ra de uma caminhada que tem também à sua frente o 
imponderável, porque é assim que nos sentimos mo-
tivados para caminhar. Se tudo já estiver predetermi-
nado, com certeza, não conseguimos ser tão criativos 
e produtivos, como devemos ser. 

Concedo agora a palavra ao Senador Marco Ma-
ciel. Em seguida, aos Senadores Cristovam e Marisa 
Serrano.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
aparteante.) – Nobre Senadora Marina Silva, procurarei 
ser o mais breve possível. Quero destacar três pontos. 
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Em primeiro lugar, reconhecer o trabalho que V. Exª 
realizou, ao tempo em que foi Ministra do Presidente 
Lula, na busca da proteção ambiental brasileira. Essa 
é uma causa que realmente interessa a milhões e mi-
lhões de cidadãos brasileiros, visto que precisamos 
preservar a nossa biodiversidade, algo que o Brasil 
ostenta com grande significação. Diria até que talvez 
poucos países tenham uma diversidade ambiental com 
tanta expressão como a do Brasil. Em segundo lugar, 
gostaria também de cumprimentá-la pelo desempe-
nho na campanha eleitoral. Como o Senador Pedro 
Simon salientou, V. Exª teve uma atuação muito acima 
do esperado, sobretudo se considerarmos que foi um 
pleito em que houve um segundo turno. Havia candi-
datos de grande expressão, e V. Exª se houve muito 
bem na sua caminhada pelo País, deixando bem clara 
sua mensagem. Felicito-a por essa pregação e pelo 
sucesso de sua candidatura, ao chamar a atenção do 
eleitorado brasileiro para a importância da defesa da 
biodiversidade. E, por fim, espero que V. Exª permane-
ça na vida pública, dando sua importante contribuição, 
dentre tantos outros, nesse campo da biodiversidade. 
Aproveito a ocasião, para desejar que V. Exª continue, 
mercê da sua vocação para a vida pública, a defender 
seus ideais e, por esse caminho, possamos encon-
trar saídas para as diferentes questões com as quais 
ainda convive o País. Muitas dessas questões, a meu 
ver, só encontrarão solução por meio de uma política 
corretamente pensada e adequadamente defendida. 
Por isso, meus cumprimentos a V. Exª e votos de que 
prossiga sua jornada.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Muito obri-
gada, Senador Marco Maciel. Tive a oportunidade de 
conviver com V. Exª em vários momentos como Presi-
dente de Comissão e sempre foi possível, na Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania e em outros 
espaços, ter uma relação de diálogo com V. Exª em fa-
vor de projetos que, para mim, e acredito para o Brasil, 
eram muito relevantes, e V. Exª sempre teve um grande 
acolhimento pelas ponderações que fazia.

Concedo a palavra ao Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-

dora Marina, este último aparte da sua presença nes-
ta Casa acho que tem de ser em pé. Eu não ficaria à 
vontade de fazer este aparte sentado. Quero lhe dizer 
que não vou sentir falta como amiga, porque vou lhe 
visitar sempre que a senhora aceitar, e vou me ofere-
cer muitas vezes.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Já está 
convidado.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não vou 
nem sentir falta, digamos, exatamente como Senador, 
porque aqui a gente se vê tão pouco no dia a dia que 

talvez nem seja essa a falta. Vou sentir falta como bra-
sileiro que sente que este País precisa fazer uma infle-
xão na sua história. E a senhora, como política, com 
esta tribuna, mesmo continuando a sua luta, como eu 
espero, na linha do que falou o Senador Pedro Simon, 
não vai estar mais nesta tribuna. E disto o Brasil sente 
falta: políticos que façam inflexão na história do Brasil. 
A senhora é um das poucas resta. A última inflexão que 
este País fez foi quando saiu do regime militar e entrou 
no regime democrático. O Governo era o do Presiden-
te Sarney. Outra foi quando a economia saiu de um 
protecionismo exagerado, fechado e fez uma abertura 
no Governo do Presidente Collor. Depois, fez uma no 
Governo Itamar, quando saiu de décadas de inflação 
e entrou na estabilidade monetária. O Presidente Fer-
nando Henrique tem um papel como Ministro. Mas, a 
partir daí, como Presidente, não houve mais inflexão 
na história do Brasil. A gente pode até ter tido, como 
a senhora conseguiu, uma redução na destruição de 
florestas. Mas não conseguimos a inflexão de um mo-
delo econômico que incorporasse o respeito ecológico. 
Não conseguimos. É apenas o que sabe a senhora, que 
se chama muito na ecologia, de mitigação, redução do 
problema, mas não transformação. Nós não consegui-
mos transformar nada na educação de base. Nesses 
últimos dezesseis anos, conseguimos avanços, mas, 
não transformação. Nós temos tido dezesseis anos de 
uma social democracia tímida, em vez de uma social 
democracia transformadora. Não estou propondo ou-
tra coisa além disso. Não estou propondo uma revolu-
ção. Mas não tivemos uma inflexão. E a população vai 
cansar, provavelmente, porque eu creio que a Ministra 
Presidenta Dilma será a última deste ciclo, se não for a 
primeira de um novo ciclo. A população está querendo 
que a gente faça uma virada. Uma virada na economia 
da economia baseada em produtos primários, mesmo 
aqueles da indústria mecânica, para bens de alta tec-
nologia; que a gente faça uma mudança de um modelo 
predatório na natureza para um modelo que incorpore 
a natureza como parte do seu produto; que veja uma 
árvore em pé como sendo um produto da economia e 
não somente quando ela é derrubada; que faça a in-
flexão de blindar os governos contra a corrupção. De 
vez em quando até a gente pune alguém, mas isso não 
é inflexão; isso é um avançozinho. A gente precisa de 
uma inflexão que diga quando é que não vai ser mais 
necessário Bolsa Família, e não a simples evolução 
de aumentar o número de famílias com Bolsa Famí-
lia. Nós discutimos quem vai dar mais Bolsa Família, 
em vez de discutir quem é que vai fazer com que seja 
desnecessária a Bolsa Família. Essa seria a inflexão. 
Nós precisamos fazer uma inflexão por meio de uma 
reforma política que acabe, de uma vez por todas, esse 
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financiamento privado de campanha, que transforma o 
candidato em um buscador de recursos, a cada quatro 
anos, e quase sempre correndo muitos riscos ao re-
ceber dinheiro ou, até, fazendo pior: não corre riscos, 
enriquece com as campanhas. Nós precisamos de uma 
inflexão na história. E a senhora faz parte desse seleto 
grupo de pessoas que tem uma visão de inflexão, que 
tentou passar na sua campanha, que tenta passar nos 
seus discursos. Nós precisamos ir além daquela frase 
que a senhora citou, do Victor Hugo, quando ele disse 
que nada mais forte do que uma ideia quando chega 
o seu tempo. Nós precisamos de políticos que façam 
o tempo da ideia chegar, e não que fiquemos apenas 
esperando que esse tempo chegue. A gente precisa 
de políticos que sejam líderes, que sejam estadistas. 
Mas a gente não consegue fazer inflexão de sair da 
próxima eleição para entrar na próxima geração, como 
o propósito do nosso discurso. É isso que vai fazer 
falta aqui. Mas, se vai fazer falta para nós, eu quero 
lhe fazer uma proposta, para que não faça tanta falta 
ao Brasil inteiro: toda vez que a senhora tiver alguma 
coisa a dizer e não puder mais subir nesta tribuna, 
mande para mim que eu leio o seu discurso. Obvia-
mente, citando que é seu discurso Toda vez que tiver 
um projeto de lei e que não mais puder dar entrada, 
mande para mim que eu dou entrada no projeto de 
lei, dizendo que é da nossa Líder, Marina Silva. Conte 
comigo, como o seu seguidor aqui, para ler os seus 
discurso, para apresentar os seus projetos de lei, para 
continuar a sua luta, para que este País faça a inflexão 
que a gente vem querendo há dezesseis anos, e que 
o povo está cansando de esperar por governos que se 
sucedem com acertos, tímidos, com avanços, mas não 
com mudança. A senhora representava a mudança, e 
eu espero que continue na luta, como disse o Pedro 
Simon, e use a gente para essa sua luta. 

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Muito obriga-
da, Senador Cristovam. V. Exª é um amigo, um parceiro. 
Tive a honra de, também, além da experiência como 
Senadora, de convivermos no Governo do Presidente 
Lula, V. Exª como Ministro da Educação e eu como Mi-
nistra do Meio Ambiente, e sei o quanto V. Exª é visce-
ralmente comprometido com aquilo que eu chamei de 
uma educação geradora de igualdade e de oportunida-
de, para que a gente não tenha mais que necessitar de 
nenhum tipo de ajuda, para que as pessoas possam 
viver com dignidade, mas que cada uma possa ter a 
ajuda para desenvolver as suas potencialidades e, aí, 
sim, buscar as suas oportunidades. 

É igualdade de oportunidades que nós devemos 
gerar, e esse é o desafio que chamo de políticas sociais 
de terceira geração e que trabalhei com a felicidade 
de ter pessoas, como Neca Setúbal, Ricardo Paes de 

Barros, enfim, vários, como Luiz Eduardo Soares, que 
me ajudaram na parte de educação, de segurança, de 
política social, enfim, todos aqueles que contribuíram 
e que eu não tenho como citar todos aqui.

Concedo um aparte Marisa Serrano.
A Sra. Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obriga-

da, Senadora Marina Silva. Depois de tantas palavras 
carinhosas que V. Exª está recebendo dos seus Pares, 
palavras tão bonitas, eu queria também poder falar um 
pouquinho daquilo que sinto, não só pela vida de V. Exª, 
que é um exemplo, um exemplo de vida, um exemplo 
para nós mulheres, mas também para dizer que es-
tamos perdendo nesta Casa, como disse o Senador 
Cristovam, companheiros valiosíssimos, como V. Exª, 
excepcionais companheiros. Mas esperamos – eu te-
nho certeza – continuar brigando pelas boas causas 
neste País. E V. Exª sabe que conta com bons amigos 
nesta Casa, que sempre estarão dispostos a trabalhar 
juntos. V. Exª se referiu, no seu discurso, à importância 
que foi a sua vida, principalmente a sua candidatura a 
Presidente da República, para a integração do norte, 
pelos problemas que o norte tem de deslocamento, 
de educação, de saúde, mas também pelas soluções 
que o norte tem para o País, seja na área da energia, 
seja pela matéria-prima abundante dos produtos locais, 
seja pela água que tem também em abundância. Quer 
dizer, nós temos problemas e soluções no Norte, e V. 
Exª trouxe isso para o debate nacional, fez com que 
o Brasil inteiro passasse a discutir não só a sustenta-
bilidade ambiental, mas também a integração de uma 
região que é vital para o País. Quero dizer que V. Exª 
leva a marca – V. Exª não deixa, mas leva a marca – da 
seriedade, da ética, do compromisso com a população 
brasileira e mundial e também do apreço que sempre 
demonstrou à liberdade e à democracia. Eu quero dei-
xar-lhe um abraço enorme. Fiquei aqui para fazer este 
aparte e dizer a V. Exª que trazemos no coração bons 
amigos, e a senhora foi uma pessoa que eu encontrei 
nesta Casa que me deu prazer de fazer política. Seja 
muito feliz e conte sempre conosco!

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Muito obri-
gada, Senadora Marisa Serrano. Eu agradeço as pa-
lavras carinhosas e respeitosas de V. Exª para com o 
nosso trabalho e a respeito de nossa convivência nesta 
Casa. Pode ter certeza de que para mim também foi 
muito gratificante tê-la conhecido, trabalharmos jun-
tas. E isso em muitos momentos, como foi o caso na 
Comissão Especial de Recursos Hídricos, em que V. 
Exª liderava aquele processo junto comigo e, eu, junto 
com V. Exª. As diferenças e os distanciamentos que 
criamos em função de nossos partidos são mais ar-
tificiais do que reais, e aqui nos foi possível trabalhar 
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no real, superando o artificial, em muitos momentos 
da nossa convivência. 

Pode ter certeza de que, como eu disse ao Se-
nador Cristovam, vou estar sempre buscando o apoio 
daqueles que têm aqui a prerrogativa de apresentação 
de projetos e requerimentos, seja para acelerar uma 
matéria, seja para protelá-la – porque também faz parte 
do nosso trabalho, às vezes, protelar aquelas que não 
conseguimos evitar em determinados momentos, por 
questão de maioria.

Muito obrigada pelo apoio. O que V. Exª disse 
em relação a mim eu devolvo a V. Exª, com o mesmo 
carinho.

Concedo o aparte, então, ao amigo da minha 
região, do Estado do Amazonas, Senador Jefferson 
Praia.

O Sr. Jefferson Praia (PDT – AM) – Muito obriga-
do, Senadora Marina. Serei breve. Quero apenas dizer 
a V. Exª que poucos são os políticos que as pessoas, 
principalmente as mais jovens, podem ter como refe-
rência. V. Exª é uma mulher de bem, tem um enorme 
espírito público e tornou-se, ao longo desses anos, 
uma referência na luta pelas questões ambientais e, 
principalmente, na defesa da Amazônia. Se hoje al-
guém me perguntar onde estará Marina Silva ano que 
vem ou daqui para frente, responderei apenas que sei 
que V. Exª estará à frente de todas as lutas relaciona-
das às questões ambientais, às questões referentes 
à Amazônia e, embora não estando presente aqui, 
como Senadora, estará influenciando nas decisões 
que esta Casa irá tomar a partir deste momento. Muito 
obrigado, Senadora.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Obrigada, 
Senador Jefferson Praia. V. Exª, como eu, é da Região 
Amazônica e, durante todo esse tempo, vem substi-
tuindo, como suplente, um grande amigo, alguém que 
aprendi a admirar e respeitar, o Senador Jefferson Pe-
res. Tenho certeza de que a escolha de V. Exª para ser o 
seu suplente honrou a biografia do nosso Senador, que 
já não está mais entre nós, e, principalmente, o povo 
do seu Estado. Que, na continuidade desse trabalho, 
nossos caminhos continuem se encontrando!

Quero conceder, então, a palavra ao Senador 
Adelmir Santana, Senador do Distrito Federal, que, 
eu disse, é a minha segunda casa. Aprendi a ter uma 
relação de carinho e respeito por esta cidade, por 
esta população, e pude verificar que a recíproca é 
verdadeira, em função do acolhimento que tive e te-
nho. Aqui, pude conhecer novas pessoas, fazer novas 
amizades, no trabalho e na Igreja – me converti à fé 
cristã evangélica aqui, em Brasília; faço parte de uma 
comunidade muito grande de fé, onde sou muito feliz; 
congrego na Assembleia de Deus da L2, com o pastor 

Sóstenes Apolo. Para mim, Brasília representa muito. 
Hoje mesmo, recebi a visita do Bispo de Brasília para 
tratarmos da Campanha da Fraternidade. Graças a 
Deus, contamos com essa capacidade de manter pon-
tes e realizar um trabalho integrado, o que faz com que 
possamos nos sentir fazendo parte de um processo 
em que ninguém é o dono da verdade ou tem a exclu-
sividade da ação.

O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senadora 
Marina Silva, esta cidade que nos acolhe, realmente, 
modificou a vida de todos nós que para cá viemos – 
de V. Exª, que veio como Senadora, e de outros, que 
vieram para povoá-la, para construí-la. Brasília efetiva-
mente mudou a vida de todos nós. V. Exª iniciou o seu 
pronunciamento falando de sua apresentação ao Brasil 
e a Brasília, que passou pela figura do apresentador de 
televisão Jô Soares. Quero dizer que hoje, pelo traba-
lho de V. Exª como Ministra do Meio Ambiente, como 
Senadora da República, por sua atuação nos fóruns 
internacionais, por sua firmeza de comportamento, por 
sua garra, seriedade e honestidade, o Brasil e o mundo 
a conhecem. Portanto, V. Exª sai daqui engrandecida 
por esses últimos anos. V. Exª fez referência à sua 
partida inicial. O Brasil tem uma dívida social imensa, 
principalmente na área de educação, porque a parti-
da não é igual. V. Exª dá o exemplo do que significou 
o retardamento nessa partida. Mas quero louvar as 
palavras carinhosas com que V. Exª se despede des-
ta Casa e aí, como o Brasil e o mundo a conhecem, 
eu me associo às palavras do Senador Pedro Simon. 
Não necessariamente nesta tribuna, mas em qualquer 
outra, V. Exª hoje tem o caminho para a sua pregação, 
para a pregação das suas convicções, e não só em 
Brasília, mas em todo o País, e no mundo. Concito V. 
Exª a continuar essa caminhada, que nos engrande-
ce e que engrandece sobretudo os pontos que V. Exª 
defende e sempre defendeu em relação ao meio am-
biente e suas inovações. Louvo o seu comportamento 
aqui, entre nós, que foi um aprendizado para todos, e 
quero dizer que vamos sentir a sua falta. Eu também 
estarei saindo da Casa, mas, como moro aqui há 48 
anos, me ofereço também para sermos companheiros 
em alguns momentos, em alguns pontos de vista, em 
algumas posições que muitas vezes nos aproximam, 
apesar das divergências partidárias. Parabéns a V. 
Exª por sua despedida! E, mais uma vez, quero dizer 
que o caminho está feito, o País a conhece, o mundo 
a conhece, e, portanto, carece da sua pregação per-
manente. Meus parabéns!

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Muito obri-
gada, Senador Adelmir Santana. Sinto-me honrada 
com esse acolhimento. V. Exª é uma espécie de anfi-
trião nosso e, mais uma vez, registro a minha gratidão 
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à Capital Federal por tudo o que aprendi e por tudo o 
que recebi. Quero continuar – e sempre digo que vou 
continuar – como foi, aqui e no meu Acre, pelo Brasil 
adentro e pelo Brasil afora.

Sinto que estamos já no final e peço descul-
pas...

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nadora Marina Silva...

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Senador 
Garibaldi Alves, desculpe-me. V. Exª foi Presidente da 
Casa durante um período em que ainda pude conviver 
com V. Exª. Agora, V. Exª tem pela frente novos desa-
fios, e o Partido Verde tem em V. Exª uma parceria, 
em função do seu Suplente. E, com certeza, o Parti-
do Verde tem uma contribuição a dar, com a Prefeita 
Micarla, e sei que V. Exª tem acompanhado e ajudado 
em todo esse processo.

Concedo a palavra a V. Exª.
O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-

nadora Marina Silva, posso até adiantar que o meu 
Suplente é um médico – um profissional da área de 
saúde, portanto – muito conceituado. Até agora, era 
Deputado Estadual e tornou-se Primeiro Suplente da 
minha chapa. Com a licença que vou realmente apre-
sentar aqui, ele vai se tornar um Senador, acho que 
o primeiro Senador do Partido Verde neste plenário, 
se não me engano; se eu estiver enganado, corrijam-
me. Por outro lado, quero dizer que tenho uma grati-
dão, como todos aqui, a V. Exª pelo fato de que V. Exª 
sempre me recebeu muito bem quando fui ao seu ga-
binete quando Ministra do Meio Ambiente. E olhe que 
a sua agenda como Ministra era muito carregada, mas 
sempre havia um espaço que dispensava aos pleitos, 
sobretudo da minha região, que é uma região diferen-
te da região de V. Exª! É uma região marcada –como 
o sabe o Senador Marco Maciel – pela desertificação, 
pela possibilidade de termos um agravamento dessa 
situação. Mas existem desafios e V. Exª sempre apoiou 
para que esses desafios fossem enfrentados. E, depois, 
quero dizer a V. Exª que não votei em V. Exª, mas... 
quase voto! Faltou pouco... Faltou pouco... Aliás, dizem 
isto: que, se a campanha tivesse demorado mais, V. 
Exª teria feito um estrago ainda maior no panorama 
eleitoral, porque sua campanha cresceu de tal maneira 
que passou a mexer com aquela equação que parecia 
consolidada entre a candidatura governista, da Ministra 
Dilma, e a candidatura oposicionista do ex-Governador 
José Serra. Mas V. Exª realmente conseguiu penetrar 
em um eleitorado até então silencioso. Dizem que há 
um eleitorado silencioso, cuja manifestação só ocorre 
mesmo através do voto. E V. Exª, com essa pregação... 
Porque também diziam: “A Senadora Marina Silva é 
candidata de um tema só, de uma pregação só”, ape-

sar de o tema ser exuberante, cuja discussão merece 
que todos os brasileiros sobre ele se debrucem. Mas 
sempre diziam: “Não. A Senadora Marina vai ser can-
didata de uma bandeira só”. E, de repente, V. Exª ar-
rebanhou outras bandeiras. Eu só diria o seguinte: V. 
Exª está de parabéns. Teve uma vitória moral. Dizem 
que, em política, vitória moral não interessa; o que in-
teressa é a vitória eleitoral. Eu até chego a concordar, 
porque temos que obter mesmo é a vitória eleitoral. 
Mas fique certa de que V. Exª foi uma vitoriosa nas 
últimas eleições. Obrigado.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Obrigada, 
Senador Garibaldi Alves. Eu, mais uma vez, quero 
dizer o quanto é importante esse olhar aberto para 
a diferença, mesmo V. Exª tendo pertencido a uma 
outra articulação política e, estando na condição de 
Ministro – quase já em fase de posse –, de poder ter 
a liberdade de manifestar esse seu quase voto. Ainda 
bem que esses 20 milhões não quase votaram! Mas eu 
fico muito honrada com essa declaração de V. Exª e de 
todo esse reconhecimento que faz dessa contribuição 
dada para o processo político brasileiro.

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, indo à conclu-
são, que, no segundo turno, a decisão não foi de ficar 
neutra, nem eu nem o meu partido, o PV, que caminha-
mos juntos. O meu vice, Guilherme Leal – que, mais 
uma vez, repito, tive a honra de tê-lo como vice –, foi 
uma pessoa que contribuiu significativamente para 
que tivéssemos alcançado esses resultados. Pessoas 
que ajudaram de todos os lugares do Brasil de forma 
anônima, silenciosa; alguns faziam barulho na Inter-
net, só que o barulho na Internet é também um pouco, 
às vezes, aparentemente silencioso. A comunidade 
cristã contribuiu muito, católicos e evangélicos, enfim, 
espíritas, pessoas que crêem e não crêem, todas aca-
baram se envolvendo de uma forma muito especial e 
espontânea.

Mas a independência não foi neutralidade. Apre-
sentamos uma plataforma, com um conjunto de pontos, 
para os dois candidatos. E, como eu dizia que o voto não 
era meu, nem da Dilma, nem do Serra, mas do eleitor, 
a ideia era de que eles pudessem se comprometer e 
convencer o nosso eleitor de que eles mereciam o voto 
daqueles que votaram em mim no primeiro turno.

Não revelei qual era a minha decisão em termos 
de votação e não vou fazer isso – talvez, lá pelos 90, 
100 anos, eu faça. Mas devo dizer que, para mim, pelo 
que eu sinto das pessoas que me abordam, que dialo-
gam comigo pelos diferentes meios de comunicação, 
foi a atitude correta. 

A gente, às vezes, é tentado a querer se dar uma 
relevância, e nenhum momento é mais propício a essa 
tentação do que o momento em que você parece ser 
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o fiel da balança e alguém diz: “se você pender para 
um lado ou para o outro, você vai assegurar a vitória”. 
Eu digo que talvez seja mais difícil manter-se inde-
pendente do que tomar uma posição, porque quem 
não gostaria de dizer: “olha, você ganhou, mas foi em 
função do meu apoio!”. 

Portanto, tenho alguma prerrogativa em relação 
a esse feito. A minha atitude foi de ser coerente, eu, 
o Guilherme e o PV. Alfredo Sirkis, Penna, todos os 
candidatos a governador, os nossos deputados, ainda 
que alguns deles tenham se manifestado em favor de 
Serra ou de Dilma, mas todos estavam de acordo que 
eu e o partido deveríamos ficar independentes e que 
os candidatos deveriam se comprometer em convencer 
o eleitor de que não podemos “patrimonializar” o voto, 
ter a atitude do rebanho: “sigam-me, estou dizendo a 
vocês o caminho”. Eu sempre pensei que as pessoas 
devem fazer as suas escolhas de forma amadurecida. 
Pude ver que os brasileiros compreenderam isso. Não 
entenderam como uma missão nem neutralidade, mas 
como independência comprometida, que apresentou 
uma plataforma. Mas do que isso, uma plataforma com 
a qual eles puderam se comprometer parcialmente: um, 
mais; o outro, um pouco menos. Mas apresentei uma 
carta aberta aos dois candidatos, dizendo as razões 
pelas quais eu, naquele momento, não caminhava com 
nenhum deles. E eu quero deixar nos Anais desta Casa 
a carta que enviei à Ministra Dilma e ao Governador 
Serra no dia 17 de outubro de 2010, reconhecendo – 
porque eles me mandaram por escrito os pontos com 
os quais eles haviam se comprometido –, mas dizendo 
da impossibilidade de caminhar com um deles nessa 
jornada. Fiz também uma avaliação de que estamos 
à beira de conseguir, no Brasil, algo que eu considero 
fundamental para a democracia, ainda que isso vá dar 
muito trabalho, que é a efetivação de uma terceira via. 
A terceira via não está pronta, é apenas uma sinaliza-
ção, algumas sementes, mas indica a possibilidade de 
sairmos da dualidade que agora é entre PT e PSDB, 
não mais entre Arena e MDB, ou como acontecia em 
outras circunstâncias históricas e partidárias que eu 
aqui não tenho tempo de exemplificar. 

Vou deixar a carta nos Anais desta Casa, dizendo 
que quebrar a dualidade, quebrar essa polarização é 
bom para a democracia, para que as pessoas demo-
craticamente possam escolher. A escolha pressupõe 
a presença do terceiro. Quando você tem que optar 
entre “a” e “b”, já não há mais a liberdade de escolha. 
E eu quero trabalhar junto com o PV, com a sociedade, 
com os homens e mulheres de bem que se dispõem 
ao exercício de que não estamos nem à direita nem à 
esquerda, que estamos à frente, de que não é emba-
te, é debate e de que nós não podemos nos colocar 

na perspectiva de que pessoas boas existem só no 
Partido da gente. Elas estão na sociedade, estão em 
todos os partidos. E o que proponho é uma nova for-
ma de fazer política, do agir em rede, de dialogar com 
os diferentes segmentos da sociedade e de construir 
esta nova política que não está dada, mas que precisa 
urgentemente se colocar no cenário nacional.

Dizendo muito claramente, não vou ficar no lugar 
de candidata, a priori, para 2014. Quero fazer parte de 
um processo como parte do processo, colocando-me a 
serviço, porque compreendo que, num processo como 
esse, teremos de ter o melhor representante para essa 
ideia de um Brasil que seja economicamente próspe-
ro e socialmente justo, ambientalmente sustentável 
e culturalmente diverso. É por esse Brasil que eu me 
disponho a continuar lutando com a mesma alegria, 
com o mesmo sonho da minha juventude.

Aos 52 anos, quase aos 53, disse que queria ser 
mantenedora de utopias. Quero voltar para a socie-
dade brasileira como ativista, como professora, como 
membro de um partido, mas também como alguém que 
milita na sociedade. Não vou ficar presa só à questão 
partidária. Quero voltar na condição de mantenedora 
de utopias. 

Acho que estão ensinando nossos jovens a serem 
excessivamente pragmáticos, e os jovens precisam 
ser também, e principalmente, sonhadores. Se estou 
aqui hoje é porque fui uma sonhadora. Se não tivesse 
sonhado, nem teria chegado aqui, porque, para estar 
aqui, primeiro tive de sonhar que era possível ter saú-
de, quando até os médicos me desenganaram.

Cheguei aqui ainda com muitos problemas de 
saúde. Quero agradecer, inclusive, aos médicos e en-
fermeiros do Serviço Médico do Senado, que, no pri-
meiro mandato, tão calorosamente e carinhosamente, 
cuidaram de mim.

Hoje, estou com saúde, com alegria, com a dis-
posição de quem fez uma campanha com agenda 
pesada, com mais de quatrocentos compromissos ao 
todo, 140 coletivas dadas durante todo o processo, 
visitas a 69 cidades, participação em inúmeros even-
tos, que não tenho tempo aqui de mencionar, dividindo 
isso com meu Vice, Guilherme, meus companheiros de 
Partido, Capô, Luciano Zica, Alfredo Sirkis, Gabeira, 
Sérgio Xavier. Sei que estou cada vez mais disposta 
a esta condição de mantenedora de utopias. Isso não 
custa caro.

Quero ainda agradecer, por final, à minha equipe. 
Eu tenho mania de esquecer nomes. O pessoal sabe 
o quanto eu fico desesperada por esquecer nomes. 
Mas, na pessoa do Eurípedes, na pessoa do Izaías, 
do Ricardo Murta, que foram os meus três Chefes 
de Gabinete, ao longo desses dezesseis anos, que-
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ro agradecer a todos os servidores da Casa, de um 
modo geral e os que trabalharam comigo. Na pessoa 
da Jane, minha amiga e irmã que está ali; do Carlos 
Vicente; do Basileu, que não está aqui, já está em São 
Paulo; do Pedro Ivo; do Guto; do Charles, que veio re-
centemente; da Eliete; da Tracy; da Jandira; da Terezi-
nha; do Givanildo; do Jordney; do Juliano; da Natália; 
da Marisa, de tantas pessoas, não vai dar para falar o 
nome, até porque já estou embargando a voz. Eu vou 
parar por aqui, me perdoem. 

Eu agradeço profundamente. Nada do que eu fiz 
seria possível sem a ajuda de vocês. E é muito bom 
saber que aquelas ideias cuja autoria, reconhecimento 
e realização às vezes eu falo que temos que dividir, no 
trabalho com vocês isso foi perfeitamente possível.

Os colaboradores, tantos, as organizações da 
sociedade civil, da academia, dos setores do Gover-
no, do empresariado, que entendem essa agenda, os 
inúmeros colaboradores Brasil afora que dão parece-
res, que me ajudam em tantas coisas, a minha amiga 
Maristela Bernardes e Fernando Lira, dois consultores 
que quando cheguei aqui, na primeira semana, pedi-
ram para conversar comigo, eu fiquei até assustada, 
e eles disseram: Nós somos consultores do Senado, 
temos obrigação de trabalhar para todos igualmente, 
porque é assim que funciona a Consultoria, mas nós 
queremos dizer que, nas horas vagas, nós queremos 
ajudá-la. E até hoje eles me ajudam. Fernando, inclusi-
ve, e Maristela foram do Senado, hoje a Maristela está 
aposentada, mas continua me ajudando.

Meus queridos amigos, companheiros, parceiros, 
colaboradores, citados e não citados, a todos vocês 
muito obrigada. 

Meus companheiros e amigos do Estado do Acre, 
independentemente de filiação partidária, as pessoas 
ficavam me cobrando: “Mas por que a senhora não foi 
o primeiro lugar no Acre?”. E, obviamente, que não 
tinha como sê-lo. No Acre, já era difícil ser o primeiro 
lugar quando estávamos juntos. Imaginem divididos. 
Então, a Ministra Dilma ficou com 23 vírgula uma fra-
çãozinha maior e eu, 23 virgula uma fraçãozinha menor. 
Mas ali estávamos juntos para eleger Jorge, Senador; 
Tião, Governador; e o Edvaldo, que, infelizmente, não 
se reelegeu. 

Agora, eu aprendi uma coisa, inclusive, com as 
dificuldades de saúde: independentemente das nos-
sas diferenças, o Acre é um lugar pequeno. E eu, há 
muito tempo, deixei de ficar fazendo guerra entre o 
verde e o azul; entre o vermelho o verde e o azul, ou 
as outras cores, porque o Acre e o Brasil são de to-
das as cores. 

E quando eu me encontrava com o Senador Na-
bor Júnior, com o saudoso Jorge Kalume, que já não 

está mais entre nós, eu não encontrava partidos, eu 
encontrava pessoas. Quando tínhamos diferenças, di-
vergências, disputávamos com garra, com determina-
ção. Em muitos momentos foi bastante difícil a disputa, 
bastante difícil a peleja. Mas, como eu disse, não trato 
divergências políticas como desavenças pessoais. 

E devo dizer que aprendi e me edifiquei, mesmo 
com aqueles que se opuseram a mim. Alguns nem 
sempre de maneira justa. Espero em Deus que, da 
minha parte com eles, tenha procurado ser justa; se 
não fui, aqui faço o meu pedido de perdão a Deus e 
de desculpas. 

Eu, nesses dias, tenho feito algumas leituras. 
Depois eu vou poder me dedicar mais; é um exercício 
de que eu gosto muito. 

E eu, que estou voltando para a sociedade como 
cidadã comum, recebi um presente do meu amigo 
Ciro – um dos colaboradores também – que é muito 
apropriado: A Volta do Filho Pródigo: A história de um 
retorno para casa, das Edições Paulinas. É uma leitu-
ra tão gostosa que eu disse para as pessoas de que 
gosto: eu queria que todos os meus amigos lessem 
isso aqui antes do Ano Novo! Para as pessoas que não 
gostam de mim e de quem porventura eu não goste, 
eu também recomendo, porque é um momento de nós 
nos encontrarmos. O livro é maravilhoso! Ele nos co-
loca... E a gente, quando começa a ler, pensa que é o 
filho pródigo. A gente nunca quer se identificar com o 
irmão mais velho: aquele rancoroso, que fica com raiva 
da festa, do cabrito cevado, que acha que o irmão não 
merecia a festa, que o pai era um injusto. A gente nun-
ca se identifica com esse. Mas a gente, além do filho 
pródigo, é também o irmão mais velho, que às vezes 
não tem a generosidade de celebrar com aqueles que 
chegam, com aqueles que voltam.

E o grande ensinamento do Padre Henri Nou-
wen é o de que a gente, como filho pródigo ou como 
irmão mais velho, deve passar por todas essas condi-
ções para se identificar com o amor do pai, que ama 
incondicionalmente, que serve incondicionalmente; 
que diz para o filho mais velho: “Tudo o que eu tenho 
é teu! Vem celebrar conosco a volta desse teu irmão 
que estava perdido e foi encontrado!”

E diz para o filho que retorna: “Você é o meu 
amado!”, não em palavras, mas no abraço, em devol-
ver a ele o anel de honra, as vestimentas de honra, as 
sandálias de honra.

Tudo aquilo nos faz ensinar algo: o que sustenta 
o mundo não é o ódio, o que sustenta o mundo não 
é a disputa. O que sustenta o mundo é o amor, o que 
sustenta o mundo é a cooperação. Esse mundo é sus-
tentado por bilhões e bilhões de seres humanos, que 
todo dia se levantam para produzir o necessário, para 
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sustentar as suas famílias, por amor: por amor ao fi-
lho, por amor ao pai, por amor à esposa, por amor ao 
esposo, por amor a Deus, por amor à pátria, por amor 
aos homens, por amor à natureza.

Há ódio? Há ódio. Há guerra? Há guerra. Mas 
se nós estamos aqui é porque elas não foram capa-
zes de nos destruir. Em algum ponto de tudo isso, vai 
prevalecer o amor.

E, por último, inspirada nesse livro, não poderia 
ser diferente, eu vou dizer o que eu senti, em muitos 
momentos fazendo poesias para poder elaborar a dor, 
a alegria. Neste momento é alegria, gratidão, não é 
despedida, é vamos continuar juntos no Brasil, a ju-
ventude, as crianças!

Ontem, eu fui visitada por uma menininha de seis 
anos e ela pediu para tirar fotografia. Tirou fotografia 
do pai. Ela maneja essas ferramentas tecnológicas – 
e me dava uma certa inveja santa –, com seis anos 
de idade. E quando ela me viu, ela disse: “Eu conheço 
você, Marina Silva!”

E começou a falar de um monte de coisas que 
eu fazia, que eu dizia, e eu fiquei impressionada com 
aquilo. Eu digo: meu Deus, que responsabilidade! Ser 
mantenedora de utopias é fazer uma aliança não com 
as próximas eleições, mas com as futuras gerações! 
É isso que nós precisamos fazer e, com certeza, as 
eleições serão melhores.

Eu não poderia também deixar de dizer que te-
mos um novo Governo. Desejo boa sorte à primeira 
Presidente eleita mulher, como desejei assim que ela 
ganhou. Peço a Deus que a ilumine, peço a Deus que 
lhe dê sabedoria para tantas dificuldades que já en-
contra agora, inclusive na composição de seu governo. 
Que não olhe só para o excesso do que foi feito. O que 
foi bem feito mantenha, o que foi errado corrija, mas 
olhe para o que está faltando e encare os novos desa-
fios. A sustentabilidade econômica, social, ambiental, 
cultural, política e ética se traduz em muitas políticas 
sociais, pois ainda temos, em nosso País, 40% dos 
nossos jovens vivendo em lares mais pobres, 20% em 
extrema pobreza, quase dois milhões de jovens anal-
fabetos, 60% que não consegue terminar a 8ª série, 
muito poucos que terminam o ensino médio e poucos 
que vão para uma universidade.

Igualdade de oportunidade, minha querida Neca 
Setúbal, que aprendi a amar e a respeitar e que me 
ajudou na parte de educação, é dar uma educação de 
qualidade. Eu sou um milagre da educação, eu quero 
lutar por isso. Então, que a Ministra Dilma saiba viver na 
situação uma relação construtiva com a oposição, e que 
a oposição aprenda também que o Brasil está cansado 
do confronto. O Brasil quer o encontro, não diluindo as 
diferenças, não eliminando os sonhos, mas olhando 

que o Brasil é maior do que nós. E porque ele é maior 
do que nós, não vamos, nem situação nem oposição, 
olhar de cima para baixo; vamos olhar de baixo para 
cima para ver o que está acima de nós. Acima de nós 
está um Brasil que tem 24% dos seus jovens fora da 
escola e sem ocupação digna. Está um Brasil em que 
80% dos domicílios não têm saneamento básico. Está 
um Brasil que ainda não tem um plano de infraestrutura. 
Está um Brasil que ainda está destruindo suas flores-
tas, sua biodiversidade. Que ainda não conseguiu, em 
que pesem os avanços de Copenhague, ter uma atitu-
de que coloque fim no que estão querendo promover 
com o fim do Código Florestal e as mudanças no art. 
23, que inviabilizarão, na prática, a maior parte dos es-
forços que eu aqui celebrei, inclusive esse de o Brasil 
ter metas. Que esta Casa possa amadurecer para ver 
que não precisa fazer oposição entre meio ambiente 
e economia, que nem é conciliar, é integrar. Que ao 
governo que vai acontecer Deus possa dar sabedoria 
e a todos nós, para que o Brasil seja melhor!

Eu não aposto no quanto pior melhor, mas, como 
disse, em nome dos acertos, jamais terei uma atitude 
complacente com os erros. Também, no dever de não 
ser complacente com os erros, não quero ter uma ati-
tude de ocultar os acertos, nem tampouco de querer 
reescrever a História. A História não começa agora; a 
História é um processo. E se foi possível ao Presidente 
Lula manter o Plano Real, é possível a qualquer outro 
manter o Bolsa Família. Se é possível a gente ser capaz 
de dividir a autoria, a realização e o reconhecimento, 
fazendo a política com as pessoas de forma clara e 
transparente, este Brasil, que está acima de nós, com 
certeza poderá ser muito melhor.

Terminando mesmo agora, porque discurso é 
como consulta médica: a gente, enquanto está lá na 
porta, fica reclamando de quem está lá dentro ficar 
demorando muito; mas, quando entra e começa a ser 
atendido pelo médico, em nossa dor e temores, es-
quece do tempo e, quando sai, pede desculpas porque 
demorou demais ao paciente que está esperando.

Vou pedir desculpas a todos os senhores que me 
honram com as suas presenças e me esperam, aos 
que estão acompanhando todo esse processo. Vou 
terminar com um sentimento de gratidão e reconheci-
mento chamado “Meus Melhores Presentes”:

Quando me senti perdida em minha pró-
pria casa, 

Em meus armários de ambições,
Nas gavetas de meus medos; 
Você era a mulher diligente
(...)
Que mesmo sabendo ser eu uma sim-

ples moeda,
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Por quem poucos dariam alguma coisa 
em troca,

A fazer de tudo para me encontrar. [Isso 
tem que ver com a parábola de Jesus da mo-
eda perdida.]

Quando gastei dissolutamente
Tudo do que de Ti por antecipação herdei,
Saúde esperança e crença,
Riquezas que de tantas nem eu mes-

ma sei, 
Você era o pai amoroso ansiando meu 

retorno 
Disposto a me abraçar [é a parábola do 

Filho Pródigo]. 
Quando fui ferida pelas garras da incom-

preensão, 
Por mostrar o que sou e não o que de 

mim se quer; 
Em meus sonhos de menina, meus de-

sejos de mulher; 
Você era o Bom Pastor disposto a me 

tirar do risco,
Trazer-me de volta ao aprisco 
E minhas chagas sarar.
Quando já ia de idade 
Sonhando pela metade, 
Sonhos que na mocidade, 
Brotavam em forma jorro; 
Você era o Deus feito homem 
Que me venho visitar, 
Chamando-me a nascer de novo 
Pra novamente sonhar.

Isso tem a ver com a história de José, do Egito, 
o grande sonhador, e do grande patriarca Abraão, que 
quase perdeu o sonho de ter um filho, mas foi honrado 
em seu sonho.

Menino doce menino 
Nascido por mim em carne, 
Tua origem é o espírito, 
Não me estende tua mão, 
Inclina a mim teu ouvido, 
Sustenta meu coração, 
Ouça do céu o meu grito, 
Sendo eu carne, 
Faz que de novo eu, 
Nasça de Ti, em espírito.
Muito obrigada.
Feliz Natal, feliz Ano Novo.
Que Deus nos abençoe e o Brasil. (Pal-

mas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se-
nadora Marina Silva, ganhei um presente de V. Exª, um 

livro, Maravilhosa Graça, as bênçãos que Deus dá, as 
graças. E, hoje, de presente, todos tivemos esta graça, 
que foi ouvir o pronunciamento de V. Exª.

V. Exª é cristã. E me lembro das palavras de Paulo, 
que V. Exª não pode repetir, porque ele disse: “Terminei 
minha carreira”. Agora é que V. Exª está começando 
sua carreira! Mas pode dizer: preguei, guardei minha 
fé e combati o bom combate. E posso dizer que sei o 
que é o sofrimento de não ganhar, mas é muito pior 
a vergonha de não ter lutado, e V. Exª lutou. V. Exª 
igualou-se às grandes mulheres cujas histórias são 
sintetizadas no momento mais dramático da história 
de Cristo: a crucificação.

Os homens falharam, a mulher de Pilatos estava 
lá: “Você é um fraco”; a outra, enxugando o rosto; as 
três ao pé de Cristo, e as outras indo ao túmulo. Por 
isso, acreditamos. Quando foram ver, ouviram: “Não, 
Ele não está aqui; Ele está no céu”, porque foram mu-
lheres. E V. Exª representou a beleza da firmeza da 
mulher brasileira.

Fomos fracos, fui igual a Pilatos, fui igual a Pedro, 
que negou; assim como o Garibaldi, que disse que qua-
se votou na senhora, mas eu dizia ainda: fui melhor do 
que Garibaldi! Estou numa coligação, sou candidato, 
mas há uma mulher extraordinária, que me deu o livro 
Maravilhosa Graça, e a sua candidata, uma encanta-
dora mulher, Teresa Brito, foi também muito firme.

Então, fui melhor do que Garibaldi, porque eu ain-
da dizia: “Tem uma mulher.” E fraquejei igual a Pilatos, 
quando decidi não votar na senhora.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Obrigada.
Bem, você usou uma frase bíblica do Apóstolo 

Paulo: “Fiz o bom combate e guardei a fé”. A Jane ha-
via me sugerido, exatamente, que eu terminasse dessa 
forma. E espero em Deus que o bom combate continue 
e que possa continuar guardando a fé. 

Até segunda-feira ainda espero voltar aqui, mas 
para outras falas. Porém, olhando aquelas crianças 
ali, ocorreu-me agora algo que eu não poderia deixar 
de dizer.

Quando entrei aqui, a Mayara tinha três anos; 
a Moara, cinco anos; a Shalon, 13 anos; o Danilo, 12 
anos. A Shalon está com 29, o Danilo está com 28, a 
Moara está com 20 e a Mayara está com 18. E aque-
las crianças que corriam aqui, naquele corredor, jun-
tamente com o Fábio, meu marido, deram-me tanta 
sustentação para tudo isso que está aqui, que, mesmo 
eles não estando aqui hoje, porque estão trabalhando 
– meu marido teve que ir ao Acre a trabalho –, quero 
fazer o que faço sempre: agradecer a Deus por eles; 
por Deus ter cuidado, por Deus ter sustentado e por 
hoje estar aprendendo com eles. É muito bom poder 
aprender com os filhos.
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Nunca me esqueço da Mayara, sentada naquela 
cadeira, com dois para três anos de idade, e eu que-
rendo ir ao Acre, quase perdendo o avião; e ela, des-
confiando que eu ia viajar, sentou-se ali e não saía de 
perto. E o parlamentar que estava dirigindo os traba-
lhos, disse: “De acordo com o Regimento Interno, ar-
tigo tal, pessoas estranhas não podem sentar-se nas 
cadeiras dos Senadores”. E, aí, veio um funcionário 
para tirar a pessoa estranha; e a pessoa estranha deu 
muito trabalho! Ele não conseguiu tirar a Mayara de 
jeito nenhum dali, e a Folha de S.Paulo fez uma ma-
téria belíssima com ela, resistindo, bravamente, ali, 
ao lado da mãe.

Então, podem ter certeza de que aqui não falou 
só a Senadora, a ex-Ministra, a candidata; falou a es-
posa, a mãe, a amiga, e isso tudo me deixa tocada, 
mas muito feliz. É muito bom sair daqui com essa alma 
leve e tranquila.

Senador Marconi Perillo, pedi uma concessão, 
mas vou lhe dar o aparte, de acordo com a transigên-
cia do médico! 

Lá, no Acre, tem uma brincadeira que fazemos: 
quem perde a eleição, a gente não diz que perdeu a 
eleição, mas que “desceu na balsa”, que “foi na balsa”. 
Nesses últimos dias, temos aqui as sessões da balsa. 
Muitos de nós desceram na balsa. Vão para Manacapu-
ru, Município na terra de V. Exª. E eu estou indo na balsa 
também, porque não ganhei a eleição; com a felicidade 
de estar indo acompanhada de quase vinte milhões de 
pessoas, vendo as paisagens do Brasil, remando para 
os horizontes da esperança. Mas com a tranquilidade 
de que, às vezes, é possível ganhar perdendo, quando 
a gente sente que fez o bom combate.

Senador Perillo, todos os meus pedidos de vênia 
já foram esgotados aqui.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senadora 
Marina, quisera Deus que eu pudesse fazer minha úl-
tima intervenção aqui, como Senador – daqui a pouco 
vou renunciar ao mandato de Senador da República 
–, com esse aparte ao discurso de V. Exª. Fiz muita 
questão de fazê-lo porque acompanho a trajetória de 
vida de V. Exª, a trajetória de vida pública, há muito 
tempo, desde a época de Chico Mendes. Tive a opor-
tunidade, enquanto Governador do Estado, de celebrar 
parcerias, dialogar com V. Exª. Com isso, percebi, mais 
do que nunca, seu idealismo, sua vontade de fazer o 
melhor por este País. Acompanhei sua trajetória aqui, 
no Senado, especialmente agora, como candidata à 
Presidência da República. Esses vinte milhões de vo-
tos não vieram por acaso. V. Exª, hoje, é, sem dúvida, 
uma espécie de patrimônio nacional; patrimônio de 
todos os brasileiros. Que Deus abençoe sua trajetória 
daqui para a frente. Obrigado pelo aparte.

A SRA. MARINA SILVA (PV – AC) – Amém. 
Obrigada a V. Exª. Que Deus abençoe seu mandato 
também.

Obrigada também à Tânia e ao João Sassi.
Olha, gente, depois, lá, no gabinete, vou ver. Isso 

é um perigo! Aí o Eurípides me protege.
Obrigada a todos vocês.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A 
SRA. SENADORA MARINA SILVA EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

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

CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS 
À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

São Paulo, 17 de outubro de 2010

Prezada Dilma Rousseff,
Prezado José Serra,
Agradeço, inicialmente, a deferência com 

que ambos me honraram ao manifestar inte-
resse em minha colaboração e a atenção que 
dispensaram às propostas e ideias contidas 
na ‘Agenda para um Brasil Justo e Sustentá-
vel’, que nós, do Partido Verde, lhes enviamos 
neste segundo turno das eleições presiden-
ciais de 2010.

Embora seus comentários à Agenda 
mostrem afinidades importantes com nosso 
programa, gostaríamos que avançassem em 
clareza e aprofundamento no que diz respeito 
aos compromissos. Na verdade, entendemos 
que somos o veículo para um diálogo de am-
bos com os eleitores a respeito desses temas. 
Nesse sentido, mantemo-nos na posição de 
mediadores, dispostos a continuar colaborando 
para que esse processo alcance os melhores 
resultados.

Aos contatos que tivemos e aos docu-
mentos que compartilhamos, acrescento esta 
reflexão, que traz a mesma intenção inicial 
de minha candidatura: debater o futuro do 
Brasil.

Quero afirmar que o fato de não ter op-
tado por um alinhamento neste momento não 
significa neutralidade em relação aos rumos 
da campanha. Creio mesmo que uma posição 
de independência, reafirmando ideias e pro-
postas, é a melhor forma de contribuir com o 
povo brasileiro.

Já disse algumas vezes que me sinto 
muito feliz por, aos 52 anos, estar na posição 
de mantenedora de utopias, como os brasilei-
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ros que inspiraram minha juventude com va-
lores políticos, humanos, sociais e espirituais. 
Hoje vejo que utopias não são o horizonte do 
impossível, mas o impulso que nos dá rumo, 
a visão que temos, no presente, do que será 
real e terreno conquistado no futuro.

É com esse compromisso da maturidade 
pessoal e política e com a tranquilidade dada 
pelo apreço e respeito que tenho por ambos 
que ouso lhes dirigir estas palavras.

Quando olhamos retrospectivamente a 
história republicana do Brasil, vemos que ela 
é marcada pelo signo da dualidade, expressa 
sempre pela redução da disputa política ao 
confronto de duas forças determinadas a tornar 
hegemônico e excludente o poder de Estado. 
Republicanos X monarquistas, UDN X PSD, 
MDB X Arena e, agora, PT X PSDB.

Há que se perguntar por que PT e PSDB 
estão nessa lista. É uma ironia da História: dois 
partidos nascidos para afirmar a diversidade 
da sociedade brasileira, para quebrar a dua-
lidade existente à época de suas formações, 
se deixaram capturar pela lógica do embate 
entre si até as últimas consequências.

Ambos, ao rejeitarem o mosaico indistinto 
representado pelo guarda-chuva do MDB, enri-
queceram o universo político brasileiro criando 
alternativas democráticas fortes e referenda-
das por belas histórias pessoais e coletivas de 
lutas políticas e de ética pública.

Agora, o mergulho desses partidos no 
pragmatismo da antiga lógica empobrece o 
horizonte da inadiável mudança política que o 
País reclama. A agressividade de seu confronto 
pelo poder sufoca a construção de uma cultura 
política de paz e o debate de projetos capazes 
de reconhecer e absorver com naturalidade as 
diferentes visões, conquistas e contribuições 
dos diferentes segmentos da sociedade, em 
nome do bem comum.

A permanência dessa dualidade destruti-
va é característica de um sistema político que 
não percebe a gravidade de seu descolamen-
to da sociedade. E que, imerso no seu atra-
so, não consegue dialogar com novos temas, 
novas preocupações, novas soluções, novos 
desafios, novas demandas, especialmente por 
participação política.

Paradoxalmente, PT e PSDB, duas for-
ças que nasceram inovadoras e ainda guar-
dam a marca de origem na qualidade de seus 
quadros, são hoje os fiadores desse conser-

vadorismo renitente que coloniza a política e 
sacrifica qualquer utopia em nome do prag-
matismo sem limites.

Esse pragmatismo, que cada um usa 
como arma, é também a armadilha em que 
ambos caem e para a qual levam o País. Arma-
se o eterno embate das realizações factuais, 
da guerra de números e estatísticas, da reivin-
dicação exclusivista de autoria quase sempre 
sustentada em interpretações reducionistas 
da história.

Na armadilha, prende-se a sociedade 
brasileira, constrangida a ser apenas torcida 
quando deveria ser protagonista, a optar por 
pacotes políticos prontos que pregam a mú-
tua aniquilação.

Entendo, porém, que o primeiro turno de 
2010 trouxe uma reação clara a esse estado 
de coisas, um sinal de seu esgotamento. A 
votação expressiva no projeto representado 
por minha candidatura e de Guilherme Leal 
sinaliza, sem dúvida, o desejo de um fazer 
político diferente.

Se soubermos aproveitá-la com humil-
dade e sabedoria, a realização do segundo 
turno, tendo havido um terceiro concorrente 
com quase 20 milhões de votos, pode contri-
buir decisivamente para quebrar a dualidade 
histórica que tanto tem limitado os avanços 
políticos em nosso País.

Esta etapa eleitoral cria uma oportunida-
de de inflexão para todos, inclusive ou principal-
mente para vocês que estão diante da chance 
de, na Presidência da República, liderar o ver-
dadeiro nascimento republicano do Brasil.

Durante o primeiro turno, quando me 
perguntavam sobre como iria compor o Gover-
no e ter sustentação no Congresso Nacional, 
sempre dizia que, em bases programáticas, 
iria governar com os melhores de cada parti-
do. Peço que vejam na votação concedida à 
candidatura do PV algo que ultrapassa meu 
nome e que não se deixem levar por análises 
ligeiras.

Esses votos não são uma soma indistinta 
de pendores setoriais. Eles configuram, no seu 
conjunto, um recado político relevante. Enten-
do-os como expressão de um desejo enraizado 
no povo brasileiro de sair do enquadramento 
fatalista que lhe reservaram e escolher outros 
valores e outros conteúdos para o desenvol-
vimento nacional.
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E quem tentou desqualificar principal-
mente o voto evangélico que me foi dado, não 
entendeu que aqueles com quem compartilho 
os valores da fé cristã evangélica vão além 
da identidade espiritual. Sabem que votaram 
numa proposta fundada na diversidade, com 
valores capazes de respeitar os diferentes cre-
dos, quem crê e quem não crê. E perceberam 
que procurei respeitar a fé que professo, sem 
fazer dela uma arma eleitoral.

Os exemplos de cristãos como Martin 
Luther King e Nelson Mandela e do hindu 
Mahatma Ghandi mostram que é possível fa-
zer política universal com base em valores 
religiosos. São inspiração para o mundo. Não 
há por que discriminar ou estigmatizar convic-
ções religiosas ou a ausência delas quando, 
mesmo diferentes, nos encontramos na von-
tade comum de enfrentar as distorções que 
pervertem o espaço da política. Entre elas, a 
apropriação material e imaterial indevida da-
quilo que é público, seja por meio de corrup-
ção ou do apego ao poder e a privilégios; a 
má utilização de recursos e de instrumentos 
do Estado; e o boicote ao novo.

Assim, ao contrário de leituras reducio-
nistas, o apoio que recebi dos mais diversos 
setores da sociedade revela uma diferença 
fundamental entre optar e escolher. Na opção 
entre duas coisas pré-colocadas e excludentes, 
o cidadão vota ‘contra’ um lado, antes mesmo 
de ser a favor de outro. Na escolha, dá-se o 
contrário: o voto se constrói na história, na 
ampliação da cidadania, na geração de no-
vas alternativas em uma sociedade cada vez 
mais complexa.

A escolha, agora, estende-se a vocês. É 
a atitude de vocês, mais que o resultado das 
urnas, que pode demarcar uma evolução na 
prática política no Brasil. Podemos permane-
cer no espaço sombrio da disputa do poder 
pelo poder ou abrir caminho para a política 
sustentável que será imprescindível para en-
carar o grande desafio deste século, que é 
global e nacional.

Não há mais como se esconder, fechar 
os olhos ou dar respostas tímidas, insuficientes 
ou isoladas às crises que convergem para a 
necessidade de adaptar o mundo à realidade 
inexorável ditada pelas mudanças climáticas. 
Não estamos apenas diante de fenômenos 
da natureza.

O megafenômeno com o qual temos que 
lidar é o do encontro da humanidade com os 
limites de seus modelos de vida e com o grande 
desafio de mudar. De recriar sua presença no 
planeta não só por meio de novas tecnologias 
e medidas operacionais de sobrevivência, mas 
por um salto civilizatório, de valores.

Não se trata apenas de ter políticas am-
bientais corretas ou a incentivar os cidadãos a 
reverem seus hábitos de consumo. É necessá-
ria nova mentalidade, novo conceito de desen-
volvimento, parâmetros de qualidade de vida 
com critérios mais complexos do que apenas 
o acesso crescente a bens materiais.

O novo milênio que se inicia exige mais 
solidariedade, justiça dentro de cada sociedade 
e entre os países, menos desperdício e menos 
egoísmo. Exige novas formas de explorar os 
recursos naturais, sem esgotá-los ou poluí-los. 
Exige revisão de padrões de produção e um 
fortíssimo investimento em tecnologia, ciência 
e educação.

É esse, em síntese, o sentido do que 
chamamos de Desenvolvimento Sustentável 
e que muitos, por desconhecimento ou má-fé, 
insistem em classificar como mera tentativa 
de agregar mais alguns cuidados ambientais 
ao mesmo paradigma vigente, predador de 
gente e natureza.

É esse mesmo Desenvolvimento Susten-
tável que não existirá se não estiver na cabeça 
e no coração dos dirigentes políticos, para que 
possa se expressar no eixo constitutivo da for-
ça vital de governo. Que para ganhar corpo e 
escala precisa estar entranhado em coragem 
e determinação de estadista. Que será ape-
nas discurso contraditório se reduzido a ações 
fragmentadas logo anuladas por outras insus-
tentáveis, emanadas do mesmo governo.

E, finalmente, é esse o Desenvolvimento 
Sustentável cujos objetivos não se sustentarão 
se não estiverem alicerçados na superação da 
inaceitável, desumana e antiética desigualdade 
social. Esta é ainda a marca mais resistente 
da história brasileira em todos os tempos, em 
que pesem os inegáveis avanços econômicos 
dos últimos 16 anos, que nos levaram à esta-
bilidade econômica, e das recentes conquistas 
sociais que tiraram da linha da pobreza mais 
de 24 milhões de pessoas e elevaram à classe 
média cerca de 30 milhões de pessoas.

A sociedade, em sua sábia intuição, está 
entendendo cada vez mais a dimensão da 
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mudança e o compromisso generoso que ela 
implica, com o País, com a humanidade e com 
a vida no planeta. Os votos que me foram da-
dos podem não refletir essa consciência como 
formulação conceituai, mas estou certa de 
que refletem o sentimento de superação de 
um modelo. E revelam também a convicção 
de que o grande nó está na política porque 
é nela que se decide a vida coletiva, se tra-
çam os horizontes, se consolidam valores ou 
a falta deles.

Essa perspectiva não foi inventada por 
uma campanha presidencial. Os votos que a 
consagram estão sendo gestados ao longo dos 
últimos 30 anos no Brasil, desde que a luta pela 
reconquista da democracia juntou-se à defesa 
do meio ambiente e da qualidade de vida nas 
cidades, no campo e na floresta.

Parte importante da nossa população 
atualizou seus desafios, desejos e perspec-
tivas no século XXI. Mas ainda tem que em-
preender um esforço enorme e muitas vezes 
desanimador para ser ouvida por um sistema 
político arcaico, eleitoreiro, baseado em acor-
dos de cúpula, castrador da energia social que 
é tão vital para o País quanto todas as energias 
de que precisamos para o nosso desenvolvi-
mento material.

Estou certa de que estamos no momen-
to ao qual se aplica a frase atribuída a Victor 
Hugo: ‘Nada é mais forte do que uma ideia 
cujo tempo chegou’.

O segundo turno é uma nova chance para 
todos. Para candidatos e coligações compro-
meterem-se com propostas e programas que 
possam sair das urnas legitimados por um vi-
goroso pacto social entre eleitos e eleitores. 
Para os cidadãos, que podem pensar mais 
uma vez e tornar seu voto a expressão de 
uma exigência maior, de que a manutenção 
de conquistas alie-se à correção de erros e 
ao preparo para os novos desafios.

Mesmo sem concorrer, estamos no se-
gundo turno com nosso programa, que refle-
te as questões aqui colocadas. Esta é a nos-
sa contribuição para que o processo eleitoral 
transcenda os velhos costumes e acene para 
a sustentabilidade política que almejamos.

Como disse, ousei trazer a vocês essas 
reflexões, mas não como formalidade ou ence-
nação política nesta hora tão especial na vida 
do País. Foi porque acredito que há terreno 
fértil para levarmos adiante este diálogo. Sei 

disso pela relação que mantive com ambos ao 
longo de nossa trajetória política.

De José Serra guardo a experiência de 
ter contado com sua solidariedade quando, no 
Senado, precisei de apoio para aprovar uma 
inédita linha de crédito para os extrativistas da 
Amazônia e para criar subsídio para a borracha 
nativa. Serra dispôs-se a ele mesmo defender 
em plenário a proposta porque havia o risco 
de ser rejeitada, caso eu a defendesse. Com 
Dilma Rousseff, tenho mais de cinco anos de 
convivência no Governo do Presidente Lula. 
E, para além das diferenças que marcaram 
nossa convivência no Governo, essas diferen-
ças não impediram de sua parte uma atitude 
respeitosa e disposição para a parceria, como 
aconteceu na elaboração do novo modelo do 
setor elétrico, na questão do licenciamento 
ambiental para petróleo e gás e em outras 
ações conjuntas.

Estou me dirigindo a duas pessoas dig-
nas, com origem no que há de melhor na his-
tória política do País, desde a generosidade 
e desprendimento da luta contra a ditadura 
na juventude, até a efetividade dos governos 
de que participaram e participam para levar o 
País a avanços importantes nas duas últimas 
décadas.

Por isso me atrevo, seja quem for assu-
mir a Presidência da República, a chamá-los 
a liderar o País para além de suas razões 
pessoais e projetos partidários, trocando o 
embate por um debate fraterno em nome do 
Brasil. Sem esconder as divergências, vocês 
podem transformá-las no conteúdo do diálogo, 
ao compartilhar ideias e propostas, instaurando 
na prática uma nova cultura política.

Peço-lhes que reconheçam o dano que a 
política atrasada impõe ao País e o risco que 
traz de retrocessos ainda maiores. Principal-
mente para os avanços econômicos e sociais, 
que a sociedade brasileira, com justa razão, 
aprendeu a valorizar e preservar.

Espero que retenham de minha partici-
pação na campanha a importância do enga-
jamento dos jovens, adolescentes e crianças, 
que lhes ofereçam espaço de crescimento e 
participação. Que acreditem na capacidade 
dos cidadãos e cidadãs em desejar o novo e 
mostrar essa vontade por meio do seu voto. 
Que reconheçam na sociedade brasileira uma 
sociedade adulta, o que pressupõe que cada 
eleitor escolha o melhor para si e para o País 
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e o expresse, de forma madura, livre e res-
ponsável, sem que seu voto seja considerado 
propriedade de partidos ou de políticos. Pois, 
como repeti inúmeras vezes no primeiro turno, 
o voto não era meu, nem da Dilma, nem do 
Serra. O voto é e sempre será do eleitor e de 
sua inalienável liberdade democrática.

Esta é minha contribuição, ao lado das 
diretrizes de programa de governo que são 
um retrato do amadurecimento de quase 30 
anos de construção do socioambientalismo 
no Brasil. Espero que a acolham como ela é 
dada, com sinceridade. A utopia, mais que 
sinal de ingenuidade, é mostra de maturida-
de de um povo cujo olhar eleva-se acima do 
chão imediato e anseia por líderes capazes 
de fazer o mesmo.

Que Deus continue guiando nossos ca-
minhos e abençoando nossa rica e generosa 
Nação.

Marina Silva”

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. José 
Sarney, Presidente.

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, 
o Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Convidamos, agora, para usar da palavra, como Líder 
do PTB, o Senador Fernando Collor, que engrande-
ce o grandioso partido de Getúlio Vargas, que presi-
diu este País por 19 anos, 15 dos quais num período 
de exceção, numa ditadura civil. Mesmo o estadista 
sendo bom, a ditadura não é boa – não é, Cristovam 
Buarque? Está aí o Graciliano Ramos com o livro Me-
mórias do Cárcere.

V. Exª engrandece o partido de Getúlio. A vida de 
Getúlio mostra, retrata a vida difícil de homens políti-
cos. Mesmo tendo sido ele um homem bom, enfren-
tou muitas adversidades e deixou muitas coisas boas, 
entre elas, lançá-los na política, porque foi através do 
nome do avô de V. Exª, Lindolfo Collor, que deu gran-
de perspectiva de conquistas ao trabalhador, que se 
fundamentou a história de sua grandeza política.

Eu o admiro. V. Exª foi um homem injustiçado, mas 
contente-se, porque Cristo disse: “Bem-aventurados os 
que têm fome e sede de justiça; bem-aventurados os 
perseguidos por causa da justiça”.

V. Exª deu o ensinamento da capacidade de re-
sistência e da paciência, e, hoje, está no Senado da 

República e é um dos Senadores mais respeitados na 
história da nossa República, como o foi quando Pre-
sidente. E eu o digo porque fui Prefeito na época de 
V. Exª. V. Exª foi um Presidente que teve autoridade e 
firmeza. V. Exª obedeceu à Constituição e transferiu a 
todos os Prefeitos o que manda a Constituição – o valor 
de 22,5% da receita –, coisa que não ocorre mais há 
muitos anos. Nossa admiração e nosso respeito.

Peço desculpas, porque o homem é o homem e 
as suas circunstâncias. A Marina Silva prolongou-se 
mais do que o Regimento e V. Exª, com paciência ali 
aguardava.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente, Senador Mão Santa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Prorrogo a sessão pelo tempo necessário para que 
todos que estejam presentes possam usar da palavra 
com tranquilidade.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Mui-
to obrigado, mais uma vez, pelas palavras sempre tão 
generosas de V. Exª e imerecidas de minha parte.

Tenho a dizer a V. Exª, às Srªs e aos Srs. Sena-
dores que a vida nos ensina e nos fortalece se nós 
soubermos ultrapassar as dificuldades e dessas difi-
culdades tirar lições. Também, o convívio com facilida-
des sempre nos deixa mais enfraquecidos e iludidos. 
Eu prefiro não me iludir e nem me enfraquecer. Eu 
prefiro estar sempre fortalecido no embate, no debate 
das ideias, daquilo em que eu acredito e daquilo em 
que eu creio.

Assistimos, agora há pouco, às palavras da Se-
nadora Marina Silva, ex-Ministra. Há poucos instantes, 
suas palavras me comoveram e, ao mesmo tempo, 
me estimularam. Comoveram-me porque eu sei ava-
liar, como acho que todos as Srªs e os Srs. Senado-
res presentes também sabem, o esforço e o sacrifício 
que ela fez para levar adiante a sua utopia de salvar 
o nosso Planeta, de preservar as nossas florestas, de 
defender as nossas populações indígenas. 

Ela falava e eu me recordava da Conferência 
Mundial do Meio Ambiente no Rio de Janeiro, reali-
zada em 1992, que tive a honra de presidir: até hoje, 
a maior reunião já realizada no Planeta, se levarmos 
em consideração, para fazermos essa aferição, o nú-
mero de Chefes de Estado e de Governo que para 
ela acorreram.

Tivemos, nessa Conferência, enormes dificul-
dades, barreiras inúmeras para serem vencidas. Uma 
delas foi a assinatura do Tratado da Biodiversidade. Os 
Estados Unidos da América não desejavam assinar 
esse Tratado da Biodiversidade e, sem a assinatura 
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desse grande país, isso significaria uma falência dos 
objetivos ou do objetivo principal daquela reunião.

Finalmente, três dias antes de terminar a reu-
nião, o professor Comandante Jacques Cousteau, 
um defensor do nosso Planeta Gaia, veio a mim e 
disse: “Nós precisamos trazer, aqui, o Presidente Ge-
orge Bush, o pai, para que ele aqui compareça e para 
que ele assine esse tratado. Para isso, vamos criar 
um constrangimento. Vamos pegar um avião, vamos 
descer em Washington, vamos direto à Casa Branca 
e vamos esperar que ele venha conosco de volta no 
avião”. Eu disse: “Mas é simples assim, Comandante, 
fazermos isso? Eu, como Presidente do Brasil, pego 
um avião, vou com o senhor lá e tal?” Mas chamei o 
pessoal do cerimonial, que ficou em polvorosa, a Casa 
Militar também, sem saber direito o que fazer. 

Graças a uma iniciativa de um assessor do Itama-
raty, ele entrou em contato com o embaixador ameri-
cano, que entrou em contato com o Presidente do seu 
país, e que disse: “Olhe, é bom que o senhor venha 
porque, senão, eles estão programando, aqui, ir até 
Washington, com as presenças do Presidente anfitrião 
da Conferência, do Comandante Jacques Cousteau e 
de outras figuras ilustres que faziam a conferência pa-
ralela à oficial do Meio Ambiente”. Assim, o Presidente 
Bush veio, compareceu dois dias depois e assinou o 
Tratado da Biodiversidade.

Digo isso porque, nas palavras da Ministra, ficou 
em mim registrada uma parte em que ela disse que a 
Lei da Biodiversidade que ela propôs não conseguiu 
ser aprovada, ainda, aqui no Brasil. Depois de um 
tratado assinado pelos 182 Chefes de Estado e de 
Governo, que se comprometeram a aplicar a Agenda 
21 e, dentre os pontos da Agenda 21, o Tratado da 
Biodiversidade, quase 20 anos depois, hoje, recolho 
das palavras da Ministra e Senadora Marina Silva a 
declaração de que não conseguiu aprovar lei de sua 
autoria tratando desse tema.

Meus cumprimentos à Senadora Marina Silva e os 
meus votos de que a Senadora tenha muito sucesso na 
sua vida, como vem tendo até agora, e que mantenha 
acesa a chama da utopia e dos seus sonhos.

Muito obrigado pelas suas palavras, que a todos 
nos enriqueceram e a todos nos engrandeceram como 
seres humanos, por ouvirmos tantos ensinamentos e, 
mais do que um pronunciamento ou uma despedida, 
ou um até logo, ou um até já, um testemunho de vida 
de alguém que lutou, venceu e sai daqui vitoriosa. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante os 
anos de 2009 e 2010, eu tive o privilégio, sucedendo o 
ilustre Senador Marconi Perillo, de presidir a Comissão 
de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal. Mais 
do que cumprir as tarefas e competências legislativas 

a ela impostas, eu procurei dar, junto com os compa-
nheiros daquela Comissão, um contorno qualitativo e 
de maior abrangência em suas atribuições. Além do 
disciplinamento na realização das reuniões, sabatinas 
e nos procedimentos internos, adotei o compromisso 
e a determinação de torná-la não só uma instância 
deliberativa de matérias, mas, acima de tudo, um fó-
rum de debates em busca de informações, propostas 
e soluções para a infraestrutura nacional. 

Impõe-se, assim, neste final de legislatura, a ne-
cessidade e a oportunidade de se prestar um balanço 
das atividades realizadas e, sobretudo, dos resultados 
alcançados nesse biênio. 

Ao todo foram realizadas 93 reuniões, entre 2009 
e 2010, sendo 35 exclusivamente deliberativas, que re-
sultaram na apreciação de 201 matérias; 23 reuniões 
de audiências públicas, das quais 121 em conjunto com 
outras Comissões; 28 reuniões destinadas aos painéis 
de debates e sete reuniões dos grupos de trabalho. Ou 
seja, considerando os meses de efetivo funcionamen-
to do Congresso nesses dois anos – num total de 72 
semanas –, a Comissão obteve uma média superior 
a uma reunião por semana. 

Das proposições aprovadas, devo destacar al-
guns importantes projetos tratando de temas, como, 
por exemplo: a operação de eclusas; alterações das 
diretrizes nacionais para o saneamento básico; a pro-
dução de biocombustíveis com critérios socioambien-
tais; a instituição do Regime Especial de Tributação 
para o Incentivo e o Desenvolvimento e a Produção 
de Fontes Alternativas de Energia Elétrica, bem como 
o estímulo e a produção de consumo de energia lim-
pa; a estruturação do Sistema Brasileiro de Defesa 
da Concorrência; a instituição da Política Nacional de 
Abastecimento de Alimentos em todo o País; o uso do 
óleo vegetal como combustível, e alterações no Códi-
go Brasileiro de Aeronáutica para beneficiar pessoas 
com deficiências e dificuldades no transporte aéreo, 
entre tantas outras proposições acatadas. 

Nos últimos dois anos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, a Comissão de Serviços de Infraestrutura 
promoveu também 23 audiências públicas sobre temas 
específicos dos segmentos ligados à infraestrutura. 

Dessa forma, foram discutidas as demandas e as 
principais questões sobre, por exemplo, os modais de 
transportes, a matriz energética e o setor de sanea-
mento, sempre com o viés da preocupação ambiental 
como pano de fundo. Esses encontros contaram com 
a participação de 77 convidados, entre Ministros de 
Estado e presidentes de empresas estatais e agên-
cias reguladoras. 

Além disso, a comissão sabatinou e aprovou o 
nome de 15 autoridades indicadas pelo Governo para 
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atuarem como diretores de agências reguladoras e do 
DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes. Criou, também, um grupo de trabalho para 
debater e propor um Marco Regulatório dos Biocom-
bustíveis, que gerou uma série de projetos nesse senti-
do, já em tramitação na Casa. Este grupo foi composto 
pelos Senadores Inácio Arruda – que o coordenou –, 
Delcídio Amaral e Gilberto Goellner.

Paralelamente a todas essas atividades, a Co-
missão de Serviços de Infraestrutura instituiu, para os 
dois anos sob a minha Presidência, uma pauta de tra-
balho complementar, denominada Agenda 2009/2015 
– Desafios Estratégicos Setoriais –, para a qual foram 
selecionados quatro grandes eixos de debates: (1) 
Infraestrutura para Inovação e Desenvolvimento; (2) 
Marco Regulatório do Pré-Sal; (3) Infraestrutura e Po-
líticas Públicas; (4) Recursos Humanos para Inovação 
e Competitividade.

Assim, sempre às segundas-feiras, às 18 horas, 
foram realizados 28 painéis de discussão das deman-
das e de apresentação de propostas referentes aos 
principais gargalos que nossa infraestrutura precisa 
superar para realocar o Brasil entre as principais eco-
nomias desenvolvidas, especialmente depois da crise 
mundial de 2008 /2009, que abalou a estrutura econô-
mica e financeira do planeta. Realizou-se, ainda, uma 
reunião final do grupo de trabalho de consolidação 
das propostas. 

Ao todo participaram como palestrantes e deba-
tedores 103 convidados de notório reconhecimento e 
variadas especializações nos diversos segmentos do 
setor da infraestrutura nacional.

Além do registro dos debates promovidos, me-
diante uma série de publicações acerca das palestras 
e propostas apresentadas nos painéis aqui referidos, 
a Comissão publicou, no caso específico do tema For-
mação e Capacitação Profissional, um relatório final 
abrangendo, entre diversos dados, informações e estu-
dos, uma Agenda de Prioridades de caráter institucio-
nal, contendo as principais metas e ações direcionadas 
aos três grandes atores desse cenário: o setor público, 
a iniciativa privada e o mundo acadêmico.

Vale frisar que o relatório foi enviado, agora em 
2010, a todas as prefeituras municipais, a todos os go-
vernos estaduais e aos principais ministérios, órgãos 
públicos, federações e demais entidades representati-
vas daqueles três grandes segmentos de atuação.

Como produto dos debates das conclusões, a 
Comissão de Serviços de Infraestrutura apresentou, 
aqui no Senado, seis projetos de lei de sua autoria, 
versando sobre algumas das propostas consolidadas, 
cuja iniciativa lhe é cabível como instância legislativa. 
Quatro deles visam a aperfeiçoar a política nacional 

de saneamento; outro, institui a Política Nacional para 
os Biocombustíveis; e o sexto, altera a Lei de Diretri-
zes e Bases para flexibilizar a contratação, no magis-
tério, de professores graduados com vasta experiên-
cia prática.

A Comissão apresentou também projeto de re-
solução alterando o dia e horário de seu funcionamen-
to. Finalmente, mas fruto dos debates na Comissão, 
apresentei Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2010, 
para permitir a adesão ao Imposto Super Simples dos 
escritórios de engenharia e arquitetura, tornando-os, 
assim, micro ou pequenas empresas.

Importa ainda assinalar, Sr. Presidente, que, numa 
iniciativa inédita, a Comissão antecipou-se, aqui no Se-
nado, ao debate dos projetos de lei que compunham o 
Marco Regulatório do Pré-Sal, ao promover, em outubro 
e novembro de 2009, quatro audiências específicas – 
uma para cada matéria – antes mesmo de concluírem 
seus trâmites na Casa iniciadora, a Câmara dos De-
putados. Também, sem deixar de lado seu papel de 
fiscalizar e cobrar explicações, a Comissão adotou o 
mesmo procedimento de antecipação diante da crise 
energética de 2009 e do caos aéreo nos períodos de 
férias. Assim, para a prestação dos devidos esclareci-
mentos, foram convocados os principais agentes dos 
órgãos de execução, regulação e fiscalização, respon-
sáveis por esses setores.

Por fim, Sr. Presidente, a mais recente conquista 
da Comissão de Serviços de Infraestrutura se deu com 
a intensa mobilização feita para aprovar, esta semana, 
na Câmara dos Deputados, o substitutivo do Senado 
Federal ao projeto de lei que institui o novo Sistema 
Nacional de Viação. Trata-se de matéria imprescindí-
vel a todos os subsistemas federais de transportes no 
País, ou seja, o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário 
e o aeroviário, na medida em que atualiza e estabe-
lece novos princípios e diretrizes ao então chamado 
Plano Nacional de Viação. Apenas um dispositivo da 
proposição não foi acatado pela Câmara, cujo conteú-
do, de extrema importância, esperamos ser resgatado 
pelo próximo governo – ainda que sob nova redação 
–, pois a ele, o Poder Executivo, cabe privativamente 
a iniciativa de proposição dessa natureza.

Contudo, a aprovação do projeto, que tramitou 
por 15 anos no Congresso Nacional – 15 anos trami-
tando esse projeto do Sistema Nacional de Viação –, 
constitui um verdadeiro marco para a Comissão de 
Serviços de Infraestrutura. Nesse processo, devemos 
destacar a enorme contribuição do Senador Ministro 
Eliseu Resende, relator da matéria nas duas Casas; 
do Deputado Mauro Lopes, último relator na Câmara; 
do Presidente e do Vice-Presidente daquela Casa, 
Deputados Michel Temer e Marco Maia; além do Líder 
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do Governo, Deputado Cândido Vacarezza e demais 
líderes partidários que, meritoriamente, decidiram pelo 
consenso da matéria.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, é 
de se concluir que o extrato final da Comissão tornou-
se, sem dúvida, altamente positivo. Se de um lado ela 
cumpriu com suas competências regimentais e suas 
atividades ordinárias, de outro, avançou consideravel-
mente no compromisso de discutir problemas e pro-
por soluções para os gargalos da infraestrutura que, 
infelizmente, ainda constituem uma enorme barreira 
ao desenvolvimento nacional. Nesse contexto, creio 
que a Comissão conseguiu inserir de vez a logística 
e as demandas da infraestrutura, juntamente com a 
educacional profissional, como temas na agenda de 
prioridades do governo, que já vem respondendo na 
prática e essas questões através dos Programas de 
Aceleração do Crescimento, o PAC 1 e o PAC 2.

Por tudo isso, não posso deixar de agradecer 
àqueles que me auxiliaram diretamente nesse inten-
so trabalho. Em primeiro lugar, ao Vice-Presidente 
da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Ministro-
Senador Eliseu Resende, com o qual pude compar-
tilhar do melhor companheirismo e experiência, além 
das atribuições e responsabilidades na condução dos 
trabalhos.

Às Senadoras e Senadores membros da Co-
missão, titulares e suplentes, agradeço também pela 
oportunidade da convivência mais próxima e, sobre-
tudo, pela colaboração e compreensão que me foram 
dadas ao longo desses dois anos.

Finalmente, deixo o registro de agradecimento 
à Consultoria Legislativa do Senado pelo suporte téc-
nico oferecido, à Secretaria de Comunicação e seus 
veículos divulgadores pela permanente cobertura e 
acompanhamento dos trabalhos e, por fim, às equipes 
da Secretaria da Comissão e de meu gabinete pela 
intensa dedicação e presteza demonstradas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, prestando 
contas do meu período como Presidente da Comissão 
de Infraestrutura.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Collor.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Ouço 
o Senador Mozarildo Cavalcanti, com muita honra.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Collor, quero cumprimentar, parabenizar V. Exª 
pelo excelente trabalho. Acompanhei de perto esse 
trabalho que V. Exª desenvolveu na Comissão. Espe-
ro inclusive que V. Exª continue Presidente na próxima 
legislatura, porque esse trabalho, com sua experiência, 
com sua visão de estadista, realmente é um trabalho 
muito produtivo, como V. Exª colocou muito bem no 

seu pronunciamento. Mas eu diria até que esse seu 
pronunciamento ainda foi modesto no sentido de não 
colocar, logicamente, com todas as cores, a pertiná-
cia, a competência e a dedicação com que V. Exª se 
houve na condução da Presidência dessa Comissão 
importante que é a de Infraestrutura. Portanto, que-
ro parabenizá-lo e dizer que faço votos de que V. Exª 
continue à frente dessa Comissão, para que possa, de 
fato, continuar o trabalho importante numa área que é 
estratégica para o nosso País. Parabéns.

O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti, pelas suas 
palavras. Eu é que agradeço a V. Exª pelo seu entu-
siasmo, pelo seu apoio, pelo seu estímulo para que eu 
pudesse assumir a Presidência da Comissão de Infra-
estrutura e, modestamente, juntamente com aqueles 
que compõem essa Comissão, oferecer na tarde de 
hoje o resultado dos trabalhos que levamos a cabo da 
melhor maneira possível ao longo desses últimos dois 
anos. Muito obrigado a V. Exª.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Agradeço, 
mais uma vez, também, a V. Exª, Senador Mão San-
ta, por toda a paciência que V. Exª vem tendo ao lon-
go desse período em que tantas vezes ocupou, para 
satisfação de todos nós, Senadores e Senadoras, a 
Presidência desta Casa, com tanta consideração pe-
los seus companheiros, com tanta compreensão e, 
sobretudo, de forma tão democrática, fazendo com 
que esta tribuna pudesse e possa ser usada da forma 
como os Srs. Senadores necessitam, sem um tempo 
predeterminado e sem ser submetido à ditadura do 
nosso Regimento Interno.

Muito obrigado a V. Exª, Senador Mão Santa. Foi 
um privilégio para mim, como homem público e como 
nordestino, ter podido conhecê-lo pessoalmente, ter po-
dido conviver com V. Exª e saber do seu espírito público, 
do seu destemor e, sobretudo, da sua capacidade de 
fazer e semear amigos por onde quer que passe. 

Seja sempre muito feliz, Senador Presidente Mão 
Santa! Muito obrigado a V. Exª!

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Após a brilhante prestação de contas do Presidente 
Collor, eu queria dar um testemunho: como faço parte 
da Comissão de Infraestrutura, posso afirmar que o 
Presidente Collor é responsável pelo maior avanço em 
ciência e tecnologia que o nosso País enfrenta.

Tenho formação médica, sou pós-graduado, en-
tendo e compreendo bem o que é ciência, mas nunca 
vi tantos convidados universalmente importantes como 
os que o prestígio do Presidente Collor trouxe para 
debater os temas mais importantes: energia, energia 
eólica, transporte, petrosal, os direitos, a formação de 
técnicos. Vi pesquisadores, cientistas, os mais respeita-
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dos do mundo, dando uma luz para o desenvolvimento 
do Piauí e para a sua grandeza.

Inclusive, tenho uma gratidão pessoal porque, lá no 
meu Estado, tinha um porto de quase 100 anos – sonho 
de Epitácio Pessoa – parado. Graças a uma audiência 
pública que ele fez, está andando o porto de Luís Cor-
reia. Então, além da admiração e do aprendizado que 
tive com os companheiros... Ninguém tinha essa visão 
como o Presidente Collor, assim como teve no seu rápido 
governo do Brasil. Foi um homem de grande visão, que 
balançou a educação com os Caics, balançou a indus-
trialização. Depois de D. João VI, foi quem fez os portos 
estarem abertos para a globalização comercial.

Então, eu sei que houve muito desenvolvimento 
de ciência e tecnologia, mas deve-se à condição de V. 
Exª como dirigente.

Meus parabéns!
O SR. FERNANDO COLLOR (PTB – AL) – Muito 

obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Pede a palavra o Senador Paulo Paim, pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria ape-
nas de registrar que ontem recebi uma Comissão de 
cerca de 300 policiais ferroviários federais que pedem 
que o Governo normalize, legalize a situação deles. En-
tão, estou encaminhando à Mesa esse documento e, ao 
mesmo tempo, pedindo ao Governo, ao Ministério da 
Justiça, que atenda o pedido dos policiais ferroviários e 
que seja legalizada, de forma definitiva, a situação.

Já há uma minuta, no Ministério da Justiça, enca-
minhada ao Presidente. Percebo que há grande possi-
bilidade de entendimento para que os policiais ferrovi-
ários federais possam exercer suas funções dentro da 
legalidade que essa minuta lhes garante.

Por fim, Sr. Presidente, eu ontem estive aqui no 
Plenário e votei, naturalmente, no Presidente do Ban-
co Central, Alexandre Tombini. Depois tive a alegria 
de receber esses policiais e, por isso, estive com eles 
na frente do Congresso. Depois nos reunimos aqui, 
na sala ao lado.

Quero também registrar, Sr. Presidente, documen-
to que recebi da cidade de Cruz Alta, de uma professora 
de educação especial e também de uma aluna defi-
ciente visual, que relata todo o trabalho que elas vêm 
fazendo e as dificuldades que estão encontrando. No 
documento que encaminho à Mesa, eu relato, passo a 
passo, a caminhada das pessoas com deficiência.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
Estou encaminhando o documento à Mesa.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS.. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores,

Registro sobre solicitação encaminhada pela Comis-
são Nacional dos Policiais Ferroviários Federais

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, ontem à tarde fui ao plenário do Senado para 
votar no Presidente do Banco Central, Alexandre Tom-
bini. Logo após a votação me retirei do plenário e fui 
atender a uma Comissão Nacional dos Representantes 
da Polícia Ferroviária Federal.

Eles trouxeram cópia da sugestão de Minuta de 
Portaria de Redistribuição para o Ministério da Justi-
ça, que foi encaminhada ao Secretário Nacional de 
Segurança Pública.

Na sugestão eles mencionam o fato de que de-
sejam assim contribuir na construção do caminho que 
desenrede a controvérsia institucional, e que possam 
conjugar de maneira a encontrar a melhor forma de 
redistribuir os servidores nos cargos de agente, assis-
tente e analista de segurança das ferrovias federais, a 
saber, extinta RFFSA, CBTU e Trensurb para o quadro 
de pessoal do Ministério da Justiça.

Eles elencam alguns itens importantes para tanto 
e sugerem também a criação de uma coordenação na 
estrutura da Senasp, que terá como atribuição planejar 
e propor políticas de segurança pública nas ferrovias 
federais, bem como comandar os servidores na exe-
cução das diretrizes definidas usando as estruturas e 
a logística do DPRF, DPF ou órgão que melhor convir 
ao Ministério da Justiça.

Os representantes da Polícia Ferroviária Federal 
também encaminharam correspondência ao Presidente 
Lula em que apresentam sugestão de um projeto de 
medida provisória com o fim de reconhecimento dos 
agentes públicos... cuja atividade laboral consiste em 
efetivo exercício do poder de polícia na malha ferroviária 
federal em consonância com o disposto no artigo 144, 
inciso III, e parágrafos 3º e 7º, da Constituição Federal, 
produzido pela Drª Ivete Viegas e Dr. Adahiton.

Gostaria de pedir ao nosso Governo que avalie a 
situação desses profissionais e atenda seu pleito com 
a maior brevidade possível.

Era o que tinha a dizer.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2010. – 

Senador Paulo Paim, PT – RS.

Registro sobre cartas recebidas de professora de 
educação especial e aluna deficiente visual.

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Sena-
dores, numa de minhas idas ao RS estive visitando a 
cidade de Cruz Alta, onde fui muito calorosamente re-
cebido. Tirei várias fotos com muita gente e uma dessas 
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fotos me foi enviada esta semana por uma professora 
de educação especial.

Na foto estamos eu, a professora Beti Belzare e 
a aluna, Andréa Santos, que é deficiente visual. Com 
a foto vieram também uma carta da professora e outra 
da aluna, escrita em braille.

Fiquei muito emocionado e senti que precisava ler 
as cartas em plenário, pois elas descrevem a angústia 
e a esperança de muitos brasileiros e brasileiras:

Vou ler primeiro a carta da professora Beti:
“Cruz Alta, 2 de novembro de 2010.
É com grande satisfação que o parabenizo pela 

sua reeleição, reconhecidamente mérito de seu tra-
balho sério, comprometido com os anseios do povo 
gaúcho e de toda a Nação brasileira.

Senador, sou professora de Educação Especial, 
atuo no atendimento de alunos deficientes visuais há 
vinte anos, e tenho grata satisfação de antes de me 
apresentar ter podido ver uma significativa melhora, 
nessa área, tanto no que diz respeito à formação de 
professores como no aparelhamento das salas a eles 
destinadas, depois que o Presidente Lula foi eleito.

E graças à participação de políticos como o se-
nhor, que se preocupam em efetivar ações políticas 
públicas inclusivas, buscando o respeito, o reconhe-
cimento e a valorização das pessoas idosas e das 
pessoas deficientes é que temos conquistado direitos 
e um espaço na sociedade.

Fico feliz em reconhecer o quanto mudou, para 
melhor, a situação dessas pessoas, que hoje conquis-
tam seus espaços mostrando o quanto são capazes.

Durante todos esses anos de trabalho, tenho 
tentado realizar um trabalho que oportuniza a esses 
alunos desenvolverem seu potencial, descobrirem suas 
aptidões, estimulando-os para continuarem seus estu-
dos e se aperfeiçoarem cada vez mais...

...No entanto não raras vezes, sinto-me uma 
vendedora de ilusões, pois após anos de estudo difi-
cilmente conseguem ter acesso a mercado de trabalho 
e sequer o acesso à universidade, pois ainda enfrenta-
mos o preconceito e o descrédito daqueles que veem 
no deficiente um incapaz.

Já fiz vários questionamentos, mas infelizmente 
não obtive resposta ou explicação a respeito dos cri-
térios para seleção e acesso dos deficientes às vagas 
a eles reservadas no ProUni.

Gostaria de saber quantos já foram beneficiados. 
Não conheço, em nossa região, alguém que tenha 
conseguido, mas sim os que desistiram, após várias 
tentativas, pois suas médias iam baixando na medida 
em que os anos fora da escola aumentavam.

Outra questão que me preocupa é a destinação 
das vagas, em cidade, estados distantes dos candida-

tos, o que inviabiliza a permanência dos muitos alunos 
de baixa renda, que acabam desistindo das vagas ou 
dos cursos por não poderem se manter.

Querido Senador, gostaria de lhe fazer um pedi-
do: que as repartições públicas sejam obrigadas, tam-
bém, a cumprir o que determina a lei, disponibilizando 
às pessoas deficientes vagas para estagiários e nos 
concursos, pois é nesses locais que vemos poucos 
funcionários deficientes.

Peço-lhe também a criação e regulamentação de 
lei, para que as classes comuns do ensino, séries iniciais, 
que tenham crianças com deficiência, tenham professores 
auxiliares ou monitoras, atuando com o professor titular, 
para que possam receber um atendimento mais individu-
alizado e a atenção necessários a sua aprendizagem.

Sabemos que muitas salas de recursos foram im-
plantadas em várias escolas, para serem multifuncio-
nais, mas também necessitam de profissionais capaci-
tados para várias áreas da deficiência para atenderem 
à diversidade da clientela a elas destinadas.

Nossa sala de Recursos atende somente defi-
cientes visuais, outras só auditivos, mentais etc., mas 
também necessitam de espaço adequado, mais pro-
fessores para atuarem em atividades diferentes, ne-
cessárias ao desenvolvimento pleno de nossos alunos, 
mas o que temos atualmente é um professor desen-
volvendo várias atividades.

Outra questão é a utilização das verbas destina-
das à Educação Especial, que sempre são utilizadas 
em benefício das crianças deficientes, por algumas 
escolas. Penso que deveriam prestar contas da aplica-
ção das mesmas e alunos, pais e professores serem 
ouvidos pelo MEC.

Tenho certeza que o senhor tem acompanhado 
nossa luta pela valorização do professor e a busca por 
uma remuneração digna. Acreditamos que o futuro go-
vernador gaúcho terá mais respeito com nossa classe e 
esperamos que o senhor também abrace nossa causa, 
assim como tem feito com outras categorias.

Querido Senador, quero lhe dizer que foi uma 
imensa alegria conhecê-lo pessoalmente e uma enorme 
emoção. Espero que o senhor nos visite outras vezes, 
aqui em Cruz Alta, antes de cumprir o que prometeu 
ao nosso prefeito.

Fica o convite para conhecer nossa escola, nossos 
alunos e confraternizar conosco em um belo churrasco.

Sabemos de suas ocupações, mas gostaríamos 
de receber confirmação de que recebeu nossa carta e 
a foto que eu e minha aluna tiramos com o senhor.

Aproveitamos para desejar ao senhor e sua famí-
lia um abençoado Natal e um ano novo pleno de reali-
zações. Esperamos poder contar com a sua atenção, 
pois o senhor mora em nossos corações.
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Um abraço especial a toda a sua equipe, prin-
cipalmente ao Santos Fagundes, a quem tivemos o 
prazer de conhecer.

Senador, um grande abraço, que Deus o ilumine 
e os anjos o acompanhem em sua jornada.

Beti Belzarena”
Senhoras e Senhores Senadores, a carta da 

menina Andréa diz:
“Cruz Alta, 20 de outubro de 2010.
Querido Senador Paim,
Meu nome é Andréa, sou deficiente visual, moro 

em Cruz Alta – RS, fiquei muito feliz pela sua vitória e 
quero parabenizá-lo pelo número expressivo de votos 
que recebeste.

Estou lhe enviando em anexo a esta carta uma 
fotografia que tiramos juntos, para que não se esqueça 
de mim, e não só de mim, como de todas as pessoas 
com necessidades especiais.

Também queria dizer que estou feliz pela sua vitó-
ria porque o senhor luta pelos direitos das pessoas com 
deficiência e lhe peço que continue sempre lutando.

Gostaria de lhe agradecer pela atenção que nos 
dispensou quando esteve aqui e que respondesse 
minha carta.

Um grande abraço.
Andréa Schubert dos Santos”
Senhor Presidente,
Quero finalizar esse registro dizendo a ambas 

e a todas as pessoas com deficiência desse nosso 
Brasil que admiro todos vocês que estão lutando com 
coragem e perseverança pelos direitos das pessoas 
com deficiência.

Saibam que o projeto Estatuto da Pessoa com 
Deficiência é uma das minhas bandeiras de luta e quei-
ro vê-lo aprovado no ano que vem, sem falta!

Obrigado pelo carinho e pelo apoio!
Era o que tinha a dizer.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2010. – 

Senador Paulo Paim, PT – RS.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 

Exª será atendido de acordo com o Regimento.
Aproveitamos para parabenizar, cumprimentar e 

felicitar o povo do Rio Grande do Sul, porque amanhã 
V. Exª vai se diplomar novamente Senador da Repú-
blica, o que é motivo de satisfação e de vibração de 
todo o País, não só do Rio Grande do Sul. 

Agrademos a clarividência do povo gaúcho de 
fazê-lo retornar a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Sobre a mesa, expediente que passo a ler:

É lido o seguinte

Ofício nº 94/2010/GLPTB

Brasília, 16 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos-

sa Excelência para, nos termos regimentais, solicitar 
a retirada do meu nome como membro suplente da 
bancada do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, na 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e 
Fiscalização – CMO.

Atenciosamente, – Gim Argello, Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 

expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Passa-se à

ORDEM DO DIA

A Presidência transfere as matérias constantes 
da pauta de hoje para a Ordem do Dia da próxima 
sessão deliberativa ordinária.

Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas 

e transferidas para a próxima sessão deliberativa or-
dinária:

1 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 48, DE 2003

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

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

2 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 5, DE 2007

Votação, em primeiro turno, da Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 5, de 2007, 
tendo como primeiro signatário o Senador 
Antonio Carlos Magalhães, que cria o Fundo 
de Combate à Violência e Apoio às Vítimas 
da Criminalidade.
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Pareceres sob nºs 191, de 2007, e 360, 
de 2008, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, Relator: Senador Demóstenes 
Torres, 1º pronunciamento (sobre a Proposta): 
favorável, com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, que 
apresenta, e abstenção do Senador Jefferson 
Péres, 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 
4-Plen): favorável.

3 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 19, DE 2007

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

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

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 33, DE 2009

Votação, em primeiro turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, ten-
do como primeiro signatário o Senador Antonio 
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A 
à Constituição Federal, para dispor sobre a 
exigência do diploma de curso superior de co-
municação social, habilitação jornalismo, para 
o exercício da profissão de jornalista.

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

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.

6 
SUBSTITUTIVO AO 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007

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

Parecer sob nº 1.477, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, que oferece a redação do vencido.

(Relator no turno único: Senador Mão 
Santa)

7

SUBSTITUTIVO AO  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008

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

Parecer sob nº 1.476, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Cícero Lucena, CI)

8 
SUBSTITUTIVO AO  

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008

Discussão, em turno suplementar, do 
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 
107, de 2008 (nº 2.093/2003, na Casa de ori-
gem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe 
sobre a advertência em rótulos de alimentos 
e bulas de medicamentos que contêm feni-
lalanina.

Parecer sob nº 1.478, de 2010, da Comis-
são Diretora, Relatora: Senadora Serys Slhes-
sarenko, oferecendo a redação do vencido.

(Relator no turno único: “ad hoc” Senador 
Flávio Arns, CAS)
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9 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003

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

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

10 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006

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

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

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008

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

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

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008

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

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

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008

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

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

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008

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

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

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

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

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007, 
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei 
Macris), que altera o inciso I do caput do art. 
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para 
reservar aos idosos pelo menos três por cen-
to das unidades residenciais em programas 
habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos.
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Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de 
2009, das Comissões

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

– de Assuntos Sociais, Relator: Sena-
dor Efraim Morais, pela rejeição (em audi-
ência, nos termos do Requerimento nº 635, 
de 2009).

16 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008

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

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

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008

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

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

18 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008

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

Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Co-
missão de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa, Relator ad hoc: Senador Pau-

lo Paim, favorável nos termos da Emenda nº 
1-CDH (Substitutivo), que oferece.

19 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008

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

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

20 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009

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

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

21 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do Recurso nº 18, de 2009)

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

Parecer favorável, sob nº 2.066, de 
2009, da Comissão de Constituição, Justi-

261ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 17 59331 

ça e Cidadania, Relator: Senador Romero 
Jucá.

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 77, DE 2007 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e  

143 do Regimento Comum)

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

23 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 60, DE 2009 
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 

143 do Regimento Comum)

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

24 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006 

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

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

do, em inquéritos, processos ou Comissões 
Parlamentares de Inquérito).

Parecer favorável, sob nº 1.064, de 
2008, da Comissão de Constituição e Jus-
tiça (em audiência, nos termos do Reque-
rimento nº 29, de 2007), Relator: Senador 
Alvaro Dias.

25 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 

nº 5, de 2008)

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

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

26 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do Recurso 

nº 8, de 2006)

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

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

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

– de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorá-
vel, nos termos do Substitutivo, oferecido pela 
Comissão de Assuntos Sociais.
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27 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Recurso nº 7, de 2009)

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

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

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 390, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 

da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

29 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 175, DE 2003– COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

30 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 316, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Proje-
to de Lei do Senado nº 316, de 2004-Com-
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plementar, de autoria da Senadora Serys 
Slhessarenko, que acrescenta dispositivo à 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar 
a inelegibilidade, em quaisquer outros Mu-
nicípios do mesmo Estado, dos que tenham 
sido reeleitos Prefeitos na eleição imediata-
mente anterior.

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

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

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

31 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 341, DE 2004 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

– 1º pronunciamento (sobre o Projeto de 
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complemen-

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

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

32 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 266, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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33 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 269, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da 
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 
1990, para determinar a inelegibilidade, nas 
eleições subsequentes, do parlamentar que 
renuncie ao mandato e do chefe do Poder 
Executivo que, réu de processo crime de res-
ponsabilidade, renuncie ao cargo.

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

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

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

34 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 274, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Tião Viana, que altera 
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de 

1990, para acrescentar nova hipótese de ine-
legibilidade quando houver renúncia ao man-
dato parlamentar.

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

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

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

35 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 313, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

36 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 363, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Peres, que 
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de 
maio de 1990, alterando prazo de cessação 
de inelegibilidade de magistrados.

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

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

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

37 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 381, DE 2005 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

38 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 141, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-
ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.
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39 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 231, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Romeu Tuma, que al-
tera a redação da alínea “g” do inciso I do art. 
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para impedir que a mera propositura 
de ação judicial que vise desconstituir a deci-
são que rejeitou as contas de agente público 
suspenda sua inelegibilidade.

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

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

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

40 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 261, DE 2006 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar, 
de autoria do Senador Jefferson Péres, que al-

tera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio 
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de 
condenados ou processados por crime contra 
a administração pública.

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

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

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

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 265, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

42 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 684, DE 2007 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

43 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 17, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar, 
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece, 
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição 
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de 
cessação e determina outras providências.

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

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

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

44 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 84, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 184, DE 2008 – COMPLEMENTAR

(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei 
do Senado nºs 175, de 2003-Complementar; 
316 e 341, de 2004-Complementares; 266, 269, 
274, 313, 363, 381 e 390, de 2005-Complemen-
tares; 141, 231 e 261, de 2006-Complementa-
res; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 
84, 184, 236 e 249, de 2008-Complementares, 
e 209, de 2008)

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

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

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

– 2º pronunciamento (após a aprovação 
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramita-

ção conjunta), Relator: Senador Demóstenes 
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado 
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos 
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que ofe-
rece; e pela prejudicialidade das matérias que 
tramitam em conjunto.

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008 
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do 

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

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

Complementares)

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

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

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

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

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 236, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

48 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 249, DE 2008 – COMPLEMENTAR 
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 175, de 2003-Complementar; 316 e 341, de 

2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381 
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de 
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Comple-
mentares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008-Comple-

mentares, e 209, de 2008)

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

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

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

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

49 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 1, de 2009)

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

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

50 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 19, de 2009)

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

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

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

– de Assuntos Econômicos, Relator: Se-
nador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com absten-
ção do Senador Antonio Carlos Valadares.
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51 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 140, DE 2007 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar, 
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que 
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105, 
de 10 de janeiro de 2001, para especificar os 
dados financeiros não sigilosos, para fins de 
investigação de ilícito penal.

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

52 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
Recurso nº 17, de 2009)

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

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

53 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008

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

Parecer favorável, sob nº 729, de 2009, 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, Relator ad hoc: Senador Renato Ca-
sagrande.

54 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009

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

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

55 
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 834, de 2010, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando o desapensamento dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 291, de 2006, 
e 63, de 2007, a fim de que tenham tramita-
ção autônoma.

56 
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2010

Votação, em turno único, do Requeri-
mento nº 848, de 2010, do Senador Flávio 
Arns, solicitando que, sobre o Projeto de Lei 
da Câmara nº 160, de 2009, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Sociais (dispõe sobre as Garantias e Direitos 
Fundamentais ao livre exercício da crença e 
dos cultos religiosos).

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Dando continuidade à Lista de Oradores, convidamos 
para fazer uso da palavra o Senador Jefferson Praia, 
do PDT do Amazonas.

E, ansiosamente, lá em Roraima há a expectativa 
de ouvir seu Líder maior, o Senador Mozarildo Caval-
canti, que hoje homenageou a Maçonaria ao sugerir 
o nome do Líder Maçônico para a comenda maior do 
Congresso Nacional.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente.
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Inicialmente, quero requerer voto de pesar pelo 
falecimento de Belkis Faria, Clayton Ferreira e Rodrigo 
Mafra. Essas pessoas, Sr. Presidente, eram funcioná-
rios da LBV e estavam trabalhando na cobertura da 
entrega de mais de setenta mil cestas de alimentos 
às famílias em risco social, atividade integrante da 
campanha do Natal da LBV. Diante dessa tragédia, da 
perda desses inestimáveis seres humanos, envolvidos 
em causa tão nobre, expresso nossas condolências e 
envio conforto espiritual aos seus familiares e colegas 
de trabalho.

É o que proponho, Sr. Presidente, neste voto de 
pesar.

Mas, Sr. Presidente, não poderia, neste momen-
to, de, muito rapidamente, prestar contas do trabalho 
que estou fazendo nesta Casa, representando o povo 
do Estado do Amazonas. 

À medida que se aproxima o final deste manda-
to que me foi atribuído por surpresa cruel do destino, 
gostaria de compartilhar algumas reflexões com V. 
Exªs e com a multidão de concidadãos nossos que, 
pelo Brasil afora, em especial os do meu Estado do 
Amazonas, acompanham os trabalhos do Senado da 
República pela Internet, pelo rádio e pela TV. 

Há cerca de dois anos e meio, eu chegava a esta 
Casa, impelido pelo dever, ao mesmo tempo ingrato 
e intimidador, de suceder o meu saudoso líder, mes-
tre, correligionário e amigo, Senador Jefferson Péres. 
Sempre fiz questão de usar o verbo suceder nesse 
contexto, pois tenho consciência de que ninguém po-
deria pretender substituir o notável homem público e 
intelectual amazonense, porque insubstituível ele sem-
pre foi, é e será. De qualquer maneira, Sr. Presidente, 
encarei como meu dever de amizade e fidelidade hon-
rar sua memória da melhor maneira ao meu alcance, 
buscando levar adiante o trabalho incansável em favor 
da ética na política, a luta permanente em prol dos le-
gítimos interesses e das mais sentidas aspirações do 
meu Estado do Amazonas e do povo amazonense e 
a defesa intransigente de um tratamento equilibrado 
para as dimensões naturais e humanas da questão 
amazônica. 

Sr. Presidente, procurei dar consequência prá-
tica a esses grandes compromissos pelo desempe-
nho, no limite de minha capacidade, de minha mis-
são representativa, atuação parlamentar e produção 
legislativa.

Quero, Sr. Presidente, no terreno da produção 
legislativa, citar que fui autor de 87 proposições, sen-
do duas propostas de emenda à Constituição, 14 pro-
jetos de lei do Senado, 2 propostas de fiscalização 
e controle, 2 projetos de resolução do Senado e 67 
requerimentos.

Dentre as várias proposições legislativas, peço 
vênia para destacar algumas: o PLS 371, que intro-
duz no currículo do ensino fundamental e médio a 
obrigatoriedade de estudos sobre a Amazônia; o PLS 
324/2009, que cria o Fundo Garantia-Safra e institui o 
Benefício Garantia-Safra, voltado a famílias de micro 
e pequenos agricultores vitimadas pela estiagem ou 
pelos excessos hídricos; o PLS 236/2010, que insti-
tui a ajuda especial de mantença para famílias que 
mantêm sob seus cuidados pessoas com mais de 70 
anos de idade.

Destaco também o PLS 378/2010, que altera a 
Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para per-
mitir a dedução de despesas educacionais de crian-
ças e adolescentes apadrinhados, mediante doação 
a instituições assistenciais de utilidade pública, para 
fins de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Fí-
sica; o PLS 379, que estabelece a dedução da base 
de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física 
da integralidade das despesas do contribuinte e de 
seus dependentes com educação, inclusive cursos 
livres; o PLS 239/2009, que permite a concessão de 
benefícios aos atletas-guias dos para-atletas das ca-
tegorias T11 e T12. 

Também a PEC 21/2010, que altera o art. 92 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Carta de 88, a fim de estender o prazo de vigência da 
Zona Franca de Manaus e seus benefícios aos Municí-
pios vizinhos da capital amazonense; e a PEC 39/2009, 
que estende a obrigatoriedade da elaboração de pla-
nos diretores aos Municípios com população igual ou 
inferior a vinte mil habitantes. 

Sr. Presidente, destaco também três propostas 
de minha autoria que se referem à questão a que de-
diquei parcela substancial de minha atenção e das mi-
nhas energias ao longo do mandato: a da fiscalização 
de obras públicas, tendo em vista zelar pela eficiente, 
correta e transparente aplicação do dinheiro do con-
tribuinte em projetos de infraestrutura essenciais ao 
desenvolvimento socioeconômico do País. Assim, o 
PLS 439/2009, estabelece normas relativas ao con-
trole centralizado de informações sobre as obras pú-
blicas custeadas com recursos federais; a Proposta 
de Fiscalização e Controle nº 1, de 2009, propõe que 
a Comissão de Meio Ambiente (CMA) realize ato de 
fiscalização e controle sobre padrões de preços em 
obras públicas federais; e também destaco a PFS nº 
2, de 2009, que propõe que a mesma Comissão reali-
ze ato de fiscalização e controle sobre o planejamento 
de investimentos em infraestrutura.

Destaco, Sr. Presidente, que essas iniciativas 
nasceram de uma profícua parceria desenvolvida por 
mim, por meu gabinete, com o Tribunal de Contas da 
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União (TCU); o Instituto Brasileiro dos Auditores de 
Obras Públicas (IBRAOP); a Associação Nacional 
dos Membros dos Tribunais de Contas (ATRICON); 
os Tribunais de Contas dos Estados do Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul; o Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA); 
e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Paraná (CREA/PR), sempre contando 
com o competente assessoramento da Consultoria 
de Orçamento, Fiscalização e Controle do Senado 
Federal.

Sr. Presidente, como estou fazendo um resumo 
desta prestação de contas, destaco aqui as emen-
das, o empenho que tivemos para viabilizar recur-
sos para investimentos no meu Estado, o Estado do 
Amazonas.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, algumas 
eleições se perdem, outras se ganham. Certas coi-
sas, porém, permanecem para sempre gravadas na 
nossa memória afetiva, inalteradas pelas oscilações 
do destino.

Antes de continuar, gostaria de conceder o aparte 
ao nobre Senador que tive a honra... V. Exª pode fazer 
agora se quiser.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Jefferson, quero me inscrever também.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Será 
um prazer ouvi-lo, Senador.

Senador Cristovam, por favor.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 

Jefferson Praia, o senhor talvez tenha sido, de todos 
nós, o que teve a mais difícil tarefa no exercício do 
mandato, porque o senhor teve a tarefa de substituir 
Jefferson Péres. E isso não é fácil. Substituir plenamen-
te, nenhum de nós aqui conseguiria. Jefferson Péres foi 
uma figura das mais marcantes nesta Casa ao longo de 
toda a história. O senhor chegou aqui com essa cara 
de garotão, jovem, para substituir uma figura lendária, 
um ícone que nós tínhamos. Essa é uma tarefa quase 
impossível, e o senhor se saiu muito bem.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Não 
vou dizer que substitui plenamente, como eu digo, 
porque nenhum de nós o substituiria plenamente. 
Mas o substituiu muito bem. Substituiu muito bem na 
defesa da Amazônia inteira; na defesa do Amazonas, 
especialmente; na defesa dos valores da soberania 
brasileira, que eram tão caros ao Jefferson Péres; na 
defesa da educação, como ouvi em muitos dos seus 
discursos aqui – ela que é tão cara ao nosso partido 
comum. Enfim, nesses anos em que o senhor ficou 
aqui, sentimos saudade do Jefferson Péres por cau-

sa dele, mas não por causa do senhor, que o estava 
substituindo. Como substituto, o senhor preencheu a 
lacuna que Jefferson Péres deixou. Creio que esse 
é o maior elogio que posso fazer-lhe: ter conseguido 
preencher a lacuna do Jefferson Péres. E quero dizer 
que, como o senhor acaba de falar, há pouco, a elei-
ção está aí para ganharmos e perdermos. Eu mesmo 
perdi duas, ganhei três; e estou pronto para perder 
uma terceira ou quarta ou quinta, aliás, quarta, a ter-
ceira já perdi, sem nenhum problema, se for preciso 
desempenhar o papel político de lutar por uma causa. 
O senhor perdeu, lutando por uma causa. E há gente 
que ganha sem causa alguma. Então o senhor é mais 
vitorioso, ao perder, tendo causa, do que aqueles que 
ganham sem causa. O senhor perdeu no sentido arit-
mético de ter menos votos, mas não perdeu no senti-
do político de não ter uma bandeira, uma causa pela 
qual lutar. Por isso, essa é apenas uma etapa, e o 
senhor vai continuar na sua luta, que é a nossa luta. 
Parabéns ao Estado do Amazonas, por tê-lo enviado 
para cá, por esse tempo, para trazer alguém capaz 
de preencher a lacuna do grande Jefferson Péres. Eu 
tenho certeza de que ele, que o escolheu, naquele 
momento, como suplente, se estivesse aqui, estaria 
orgulhoso do trabalho que o senhor fez ao longo des-
se tempo. Parabéns para o senhor. Parabéns para o 
Estado do Amazonas. E espero encontrá-lo muitas 
vezes nas nossas lides por uma mudança estrutural 
no Brasil, que nós, do PDT, acreditamos que virá no 
dia em que o filho do trabalhador estudar na mesma 
escola do filho do patrão. Um grande abraço. Boa 
sorte! E continuamos juntos. 

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Mui-
to obrigado, Senador Cristovam. Eu quero falar a V. 
Exª muito mais com o coração do que com a razão ou 
qualquer outra coisa. Sempre acompanhei a política 
nacional, e estar aqui entre vocês, com V. Exª, que é 
uma referência política e um exemplo de político a ser 
seguido em nosso País, para mim foi uma honra. 

Em relação ao Senador Jefferson Péres, Jeffer-
son Péres era um intelectual, que estava muito à frente 
de mim. Eu sou um carregador de fardo; um daqueles 
que têm de batalhar muito. Enquanto ele dava um pas-
so e corria quilômetros, eu saio correndo quilômetros 
para chegar perto do trabalho que o Senador Jeffer-
son Péres fez aqui. 

É claro que agradeço todo o empenho que tive 
da minha equipe, de todos que me ajudaram até este 
momento. 

Eu vou muito rapidamente, aqui, terminar as mi-
nhas palavras, que são breves – não estou fazendo 
nenhuma despedida, apenas uma prestação de contas 
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–, para ouvir os demais Senadores, a quem agradeço 
muito as palavras que têm a dizer. 

Sr. Presidente, de uma parte, amadureci minha 
vivência e meus conhecimentos de problemas cruciais 
do desenvolvimento social, econômico e ambiental 
do Brasil, em geral e da Amazônia em particular, 
no convívio com as Srªs e Srs. Senadores, meus 
ilustres colegas, cujo currículo inclui experiências à 
frente dos mais elevados cargos públicos no preen-
chimento de posições de relevo na iniciativa privada 
e no desempenho de papéis de liderança dos movi-
mentos sociais.

A V. Exªs o meu sincero obrigado pela atenção, 
pela camaradagem, pela confiança com que me dis-
tinguiram em um dos períodos mais desafiadores e 
fecundos da minha existência.

Pude também verificar a comprovação da valida-
de de algumas das principais bandeiras por que me 
tenho permanentemente batido. Em primeiro lugar, o 
papel insubstituível do polo industrial de Manaus como 
alternativa de desenvolvimento sustentável, possibili-
tadora da manutenção da cobertura florestal original 
do Estado, na sua quase totalidade. 

Em segundo, a urgência em se complementarem 
as medidas de repressão a delitos ambientais – como 
o desmatamento, a caça e a pesca ilegais –, tomadas 
por órgãos como o Ibama, a Polícia Federal e os entes 
ambientais estaduais, com providências que contem-
plem a qualificação técnica profissional e social dos 
povos da floresta, para o desempenho dos serviços 
ambientais, legais e legítimos, sem descurar, no en-
tanto, de suas premências, de suas necessidades a 
curto e médio prazo.

Em terceiro lugar, o desafio mais geral, que en-
globa essas e outras providências de responsabilidade 
dos governos, no âmbito de uma colaboração entre 
os três níveis federados e também de parcerias com 
empresas e organizações não governamentais, com 
a finalidade de elevar a qualidade de vida dos seres 
humanos, como condição indispensável para que a 
floresta se mantenha em pé. 

Quero, antes de continuar e fazer os agradeci-
mentos finais, ouvir, com muito prazer, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Jefferson Praia, V. Exª, evidentemente, como disse 
o Senador Cristovam, teve uma tarefa difícil: substituir 
o Senador Jefferson Péres. Mas V. Exª não tem a se-
melhança com ele só no nome, não. V. Exª realmente 
se comportou aqui justamente como Jefferson Péres 
se comportava: de maneira ética, dedicada. Eu me 

lembro do Senador Jefferson Péres, numa questão, até 
pelo ponto de vista da propaganda, delicada, que foi 
a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do 
Sol. Nós criamos uma comissão temporária externa, e 
ele era um dos membros. Ele foi diligente, vamos dizer 
assim: acompanhou todas as etapas, aprofundou-se 
nos estudos e colaborou muito na elaboração do nosso 
relatório, que foi de autoria do Senador Delcídio Amaral. 
E ele dizia uma coisa para mim, que realmente sempre 
pensei como médico: que é muito ruim que as políticas 
para a Amazônia nunca pensem no ser humano, nem 
mesmo a política indigenista. Pensa-se na terra. Sim, 
a terra; e depois? O ser humano fica lá, na verdade, 
em quase todas as reservas indígenas, com raríssi-
mas exceções, a deus-dará. Termina, ficando em cima 
das terras da União sem nenhum tipo de benefício. 
Com esse viés da preocupação com o ser humano da 
Amazônia, V. Exª, aqui, com muita propriedade, com a 
formação que tem, enfatizou que é preciso haver uma 
política para a Amazônia que trate bem o meio ambien-
te, mas que se preocupe com quem está naquele meio 
ambiente, que se preocupe, portanto, prioritariamente, 
com o ser humano da Amazônia, seja índio, seja não 
índio. Já dizia Darcy Ribeiro, quando lançou o chamado 
Projeto Caboclo, que se tem de pensar numa forma de 
preservar a floresta, mas se dando ao ser humano que 
vive lá a condição de viver economicamente melhor, 
não como hoje. Então, puxando esse ponto de destaque 
na sua atuação, embora haja vários outros aspectos, 
quero, como amazônida também, cumprimentar V. Exª 
por sua passagem por aqui. Tenho certeza de que V. 
Exª apenas se afasta momentaneamente do mandato, 
mas não vai sair da vida política, porque a colaboração 
e a clareza de visão de V. Exª são muito importantes 
para a boa política, que tem de permanecer neste País. 
Parabéns, portanto!

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti, pelas pala-
vras de estímulo. V. Exª também tem um pensamento 
muito próximo do meu, quando destaca a importância 
dos seres humanos na Amazônia. Este, para mim, é o 
ponto fundamental: queremos a preservação e a con-
servação da Amazônia, mas não queremos homens e 
mulheres deitados, mortos, sem saúde e sem educa-
ção, sem uma condição de vida adequada. Parabenizo 
também V. Exª, por ter sido um defensor do seu Estado 
e da Amazônia! Muito obrigado pelas palavras.

É com muito prazer que ouço a ilustre Senadora 
Rosalba Ciarlini.

A Srª Rosalba Ciarlini (DEM – RN) – Senador 
Jefferson Praia, gostaria apenas de parabenizá-lo pelo 
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trabalho que vem realizando, pelo trabalho que realizou 
esses anos, aqui, ao nosso lado. Sei que V. Exª aqui 
chegou numa substituição difícil, mas deu conta do seu 
recado, orgulhou sua terra, sua gente. Tive muito pra-
zer em compartilhar, nesses anos, com V. Exª muitos 
e muitos projetos, ações em que tivemos oportunida-
de de estar juntos. Eu só queria deixar esse registro 
do seu trabalho, do quanto honrou e honra esse man-
dato. Digo ao povo do Amazonas que vale a pena ter 
um filho desta terra na luta, engrandecendo o Brasil e 
cumprindo sua missão.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senadora. V. Exª vai para uma missão im-
portantíssima, que é a de ser a Governadora do seu 
Estado. Desejo sucesso a V. Exª nos seus projetos, 
nas suas ações, que, acima de tudo, não somente 
engrandecerão os trabalhos que V. Exª tem feito ao 
longo de sua vida, mas também serão fundamentais 
para as pessoas do seu Estado. Então, desejo-lhe tudo 
de bom, um grande governo!

É com muito prazer que ouço o ilustre Presidente 
desta Casa quando aqui cheguei, o Senador Garibal-
di Alves, uma pessoa que tenho observado pela sua 
cautela, pela sua forma de fazer política. É com muito 
prazer que ouço V. Exª, Senador.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (PMDB – RN) – Se-
nador Jefferson Praia, quero dizer o que muitos Sena-
dores já disseram e dirão: V. Exª teve uma tarefa difícil, 
que foi a de suceder, nessa cadeira do Senado, o gran-
de Senador Jefferson Péres. Mas pode ficar tranquilo, 
porque V. Exª sucedeu o Senador muito bem. É claro 
que cada Senador tem seu estilo, cada Senador tem 
seu trabalho, e o trabalho de V. Exª pôde ser percebido 
por todos nós como um trabalho incansável em favor 
da sua região, em favor da Amazônia. V. Exª se dedicou 
à abordagem de outros temas, mas, é claro, notou-se 
essa preocupação, eu diria quase uma verdadeira ob-
sessão por tratar e defender a Amazônia. Daí por que 
quero me congratular com V. Exª. Espero que essa trin-
cheira que V. Exª ocupa possa ser ocupada em outros 
ambientes, em outros auditórios, porque V. Exª haverá 
sempre de defender sua região com a maestria e com 
o brilhantismo como a defendeu no Senado. Eu diria 
que V. Exª, também em sua participação na Comissão 
de Assuntos Econômicos, teve a preocupação em de-
fender sua região. Até lamentei que não pudesse ter 
ido, juntamente com V. Exª, a uma audiência pública 
realizada no seu Estado. Gostaria de ter ido a essa au-
diência; lá não fui, mas não tenho a menor dúvida de 
que seus conterrâneos, nessa audiência, aplaudiram 
o trabalho de V. Exª. Muito obrigado.

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador. V. Exª se lembra dessa audiên-
cia, e, aqui, neste momento, também me recordo de 
quando V. Exª disse: “Jefferson, você vai fazer essa 
audiência lá no Amazonas, vai querer ouvir o povo 
do Amazonas?”. Olha só, Senador Valter Pereira! 
Nunca tinha ocorrido uma audiência pública fora de 
Brasília, e lá fomos discutir com a sociedade como o 
Estado do Amazonas via toda essa questão relacio-
nada ao pré-sal.

Agradeço a V. Exª as palavras e, acima de tudo, a 
forma como me recebeu naquele momento da posse, 
em que V. Exª estava na Presidência desta Casa. Sei 
que a atenção não foi dada a mim, mas, sim, ao nosso 
saudoso Jefferson Péres. Mas agradeço, do fundo do 
meu coração, a V. Exª a forma como deu oportunida-
de para que todos pudessem falar um pouco naquele 
momento difícil que vivíamos no Senado, quando al-
guém chegava ao lugar de um grande homem como 
o Senador Jefferson Péres.

Senador Valter Pereira, é com muito prazer que 
ouço V. Exª.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senador 
Jefferson Praia, V. Exª chegou ao Senado com discri-
ção, mas, desde cedo, mostrou grande responsabili-
dade, conduziu-se com bastante dedicação à causa 
pública. Vi o trabalho de V. Exª, tanto nas Comissões, 
como no plenário. Percebi que o Senador Jefferson 
Péres, um homem público admirável, coerente e sério, 
tinha desfalcado o Senado de grande contribuição, 
de grande dedicação. Mas V. Exª conseguiu suprir a 
lacuna com brilho. V. Exª vai deixar o Senado, mas 
aqui ficarão impregnados todos os atributos que V. 
Exª tão bem soube cultivar. Além de suas qualidades 
políticas, assinaladas pela coerência, pela dedicação, 
pela competência, V. Exª deixará também o rastro de 
um bom amigo, de um bom companheiro, enfim, de 
uma criatura que soube representar com muita digni-
dade o seu Estado, o Amazonas. Parabéns a V. Exª! 
Que Deus o proteja nas suas atividades, que voltam 
ao normal!

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Valter Pereira. V. Exª também tem 
sido aqui uma das pessoas que tenho observado. Sou 
um observador; isso já é da minha natureza. Percebo 
as ponderações nas Comissões e no plenário e a forma 
como cada um desempenha seu papel, representan-
do seu Estado. V. Exª também está de parabéns por 
representar muito bem o seu Estado! E lhe agradeço 
as palavras de estímulo.
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É com muito prazer também que ouço o Senador 
Marconi Perillo.

O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senador 
Jefferson Praia, tenho a honra de apartear V. Exª neste 
momento da sua despedida, da minha despedida e da 
de muitos outros colegas que deixarão, a partir destes 
dias, a Casa de Rui Barbosa. É claro que, como já dis-
seram outros colegas, o Senador Jefferson Péres fez e 
continuará a fazer muita falta ao Senado. Ele dignificou 
muito não só o Plenário, o Conselho de Ética, mas a 
Casa e o Congresso Nacional. Para nossa sorte, em 
que pese o azar da perda de Jefferson Péres, o seu 
Estado enviou para cá V. Exª, que, com humildade, 
com muito talento, com muita dedicação, com muito 
esforço e com muita vontade de fazer o melhor para 
seu povo, soube dignificar sua terra e este Senado. V. 
Exª, além das qualidades intelectuais e da ética que 
lhe é peculiar, também soube granjear aqui muitos 
amigos e colegas que passaram a admirá-lo, não só 
pela sua atuação parlamentar, mas por sua condu-
ta como ser humano, por sua conduta ética, por sua 
conduta amiga. Saiba que deixa em mim um amigo 
e um admirador. No Estado de Goiás, nossas portas 
estarão sempre abertas para V. Exª. Que Deus possa 
continuar com V. Exª ao longo dessa longa trajetória 
com que, certamente, o povo do Estado o brindará 
daqui para frente! Obrigado pelo aparte. Parabéns 
pela atuação!

O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM) – Muito 
obrigado, Senador Marconi Perillo. Quero também de-
sejar sucesso a V. Exª, que também se despede hoje, 
para partir para uma nova empreitada. No Executivo, 
há muito mais possibilidades de realizações, e todos 
nós, homens e mulheres públicos, realizamo-nos pelo 
que podemos fazer pelas pessoas. Desejo tudo de bom 
para V. Exª. Que V. Exª tenha um governo profícuo, um 
governo que proporcione grandes resultados ao seu 
Estado! Muito obrigado por suas palavras.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero fazer alguns 
agradecimentos.

Neste momento, agradeço a Deus por tudo, por 
Ele ter me dado força, inteligência, sabedoria e dis-
cernimento para concluir esta missão. E agradeço 
ao povo do meu Estado, o Estado do Amazonas, por 
acreditar em mim.

Quero finalizar esta prestação de contas, Sr. 
Presidente, dirigindo palavras de gratidão e de reco-
nhecimento a um grupo de pessoas, entes queridos e 
dedicados companheiros, notáveis por suas qualidades 
profissionais e humanas.

Agradeço à minha mulher, Martha, que se en-
contra no plenário neste momento; aos meus filhos 
Jefferson e Lorena; aos meus pais, Atabírio e Dolores; 
aos meus irmãos Frankie, Rawflin e Stefferson, que 
sempre me apoiaram.

Agradeço à família do Senador Jefferson Péres, 
nas pessoas de sua esposa, Drª Marlídice, grande 
mulher, fundamental na caminhada do nobre Sena-
dor Jefferson Péres, e também de seus filhos Roger, 
Rômulo e Ronald. Quero ressaltar que, após a partida 
do Senador Jefferson Péres, aproximei-me muito mais 
da sua família, à qual agradeço o apoio que me deu, 
para que eu pudesse desempenhar, da melhor forma 
possível, esta missão.

Agradeço à minha equipe baseada em Manaus, à 
qual presto homenagem na pessoa do companheiro e 
amigo Milson Pascoalino, e a todos que estão lá; à equi-
pe do meu gabinete, na pessoa do Chefe de Gabinete, 
Dr. Otto Fernandes da Silva; ao corpo de funcionários 
desta Casa, em especial os Consultores Legislativos, 
de Orçamento e Secretários de Comissões, na pessoa 
do Professor Ivan Dutra de Faria.

Agradeço aos meus companheiros de luta do 
PDT do Amazonas, nas pessoas do Vereador Má-
rio Frota, Stones Machado, Rui Gomes, Demilson 
Chagas, Rocha Freire, Paulo Onofre, Abel Pedraça, 
Jorge Loureiro, José Luís, Lana, Noêmia, Leny. Em 
especial, cumprimento meus companheiros do PDT 
do interior do Estado do Amazonas; os companheiros 
do PDT Nacional, nas pessoas do seu Presidente, 
Ministro Carlos Lupi, e do Secretário-Geral Manoel 
Dias; o Líder do PDT nesta Casa, Senador Osmar 
Dias; os companheiros da Liderança do PDT e os 
meus companheiros Senadores aqui, como os Sena-
dores Cristovam Buarque, Acir Gurgacz, João Durval 
e Patrícia Sabóia.

Quero também, Sr. Presidente, agradecer em 
especial aos 243 mil eleitores que votaram em mim, 
que acreditaram e acreditam na minha luta por uma 
sociedade melhor.

A todos, meus calorosos agradecimentos!
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
Gostaria que meu pronunciamento fosse consi-

derado na íntegra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA-
MENTO DO SR. SENADOR JEFFERSON 
PRAIA.

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL276



59346 Sexta-feira 17 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

SR. PRESIDENTE, SENHORAS E SENHORES SENADORES,
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Durante o discurso do Sr. Jefferson Praia, 
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mar-
coni Perillo, 1º Vice-Presidente.

Durante o discurso do Sr. Jefferson Praia, 
o Sr. Marconi Perillo, 1º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mão Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Se-
nador Jefferson Praia, V. Exª será atendido, de acordo 
com o Regimento.

Receba também os aplausos da Mesa Diretora, 
que aqui represento, pela maneira brilhante e compe-
tente com qual V. Exª exerceu o mandato de Senador 
da República, na missão muito difícil de substituir o 
grande líder nacional que foi Jefferson Péres.

Recebemos a comunicação da renúncia, que 
será enviada à publicação.

Onde está Marconi Perillo? (Pausa.)

Então, chamamos quem está inscrito como Líder: 
a Senadora Rosalba Ciarlini, do DEM do Rio Grande 
do Norte.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN. Pela 
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, volto a esta tribuna, neste dia 
16 de dezembro, não para uma despedida, muito mais 
para um agradecimento.

Queria deixar uma palavra de gratidão a esta 
Casa, a todos os que fazem o Senado Federal e, de 
uma maneira muito especial, aos companheiros, aos 
colegas, a V. Exªs. Durante esses quase quatro anos, 
aqui estivemos, lado a lado, compartilhando ideias, 
projetos e ações na luta em busca de fazer um Brasil 
mais forte, mais justo, mais solidário.

Eu lembro que, quando aqui cheguei, Senador 
Mão Santa, eleita como a primeira mulher do Rio 
Grande do Norte para ocupar uma cadeira no Senado 
Federal, trazia a experiência de quem tinha sido três 
vezes Prefeita da cidade de Mossoró – prefeitinha, 
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como sempre diz o Senador Mão Santa. Era um gran-
de desafio para mim chegar ao Senado Federal. Como 
médica pediatra, sem nenhuma pretensão de disputar 
cargo público, comecei a me envolver com as ações 
voltadas para o combate à desnutrição, à mortalidade 
infantil, com as ações no sentido de fazer com que o 
cidadão pudesse ter seus direitos realmente preser-
vados e pudesse crescer na sua cidadania. Foi assim 
que comecei. De repente, por uma movimentação dos 
conselhos comunitários da minha cidade, que naque-
la época ajudei a fortalecer, lançaram-me candidata a 
Prefeita de Mossoró.

Com a força do povo, fui Prefeita uma, duas, três 
vezes. E, depois, pelo trabalho de transformação na 
cidade de Mossoró, que tinha realizado ao lado do Se-
nador Garibaldi e ao lado do Senador Agripino, nessa 
junção de forças, fui eleita Senadora do Rio Grande 
do Norte.

O Senado Federal me trouxe um amadureci-
mento maior, um conhecimento maior da grandiosi-
dade do nosso País. Conviver com os senhores era, 
a cada dia, aprender um pouco mais sobre as ques-
tões do povo brasileiro, do norte, do sul, do leste, do 
centro-oeste. 

Mas eu também tinha um compromisso como 
Senadora, que tinha sido essa a bandeira maior que 
havia defendido junto ao povo do Rio Grande do Norte. 
Além de aqui estar incansavelmente – como ficamos, 
ao lado de Garibaldi e de José Agripino, dois Sena-
dores que muito representam para o nosso Estado 
e que muito me orientaram e ajudaram e por quem 
tenho respeito e estima – e defender as questões do 
nosso Estado e do Brasil nos projetos voltados para 
alavancarmos ações para o Rio Grande do Norte, 
aqui, nesta Casa, tive a oportunidade de participar 
de várias comissões e de me voltar prioritariamen-
te para a área de saúde, para a área social e para a 
área de educação, trazendo um pouco da minha ex-
periência de Prefeita. 

Mas eu tinha um compromisso, assumido em 
praça pública, de que seria uma Senadora presente no 
nosso Estado. Durante esses quatro anos, todo final de 
semana, retornava ao nosso Estado, para trazer aquele 
sentimento, a ideia, a sugestão do seio do povo e aqui 
representá-lo, transformando em propostas, como foi 
com o reconhecimento da profissão de mototaxista, 
de motoboys; a luta pela regulamentação dos agentes 
comunitários de saúde; a defesa de seis meses de li-
cença maternidade para as mulheres – PEC que deixo 
aprovada no Senado por unanimidade, faltando apenas 
a aprovação na Câmara dos Deputados; projetos para 

apoiar as crianças portadoras de câncer e HIV; a luta 
para ampliar o calendário de vacina; a defesa da mulher 
nas nossas lutas de igualdade, de reconhecimento do 
nosso trabalho, na luta contra a violência, a violência 
doméstica, e na luta também contra qualquer tipo de 
violência à criança e ao adolescente.

Pautei o meu mandato, prioritariamente, por es-
sas questões, sem me esquecer, jamais, dos grandes 
temas necessários e importantes para alavancar a 
infraestrutura do nosso País, defender o nosso poten-
cial de energia, defender as nossas riquezas naturais, 
para que possam se transformar, sim, em riqueza para 
o nosso povo, como o petróleo e todo o potencial que 
temos de mineração. Enfim, foram temas que abraça-
mos nesta Casa. 

E pude, Senador Garibaldi Alves Filho, apresen-
tando emendas ao Orçamento, lutando por recursos 
para o meu Estado, encaminhar mais de R$130 mi-
lhões para os nossos Municípios, para Municípios do 
Rio Grande do Norte, para obras de infraestrutura, 
turismo, saúde e educação, e sem discriminar nenhu-
ma prefeitura.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nadora Rosalba Ciarlini...

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Pois 
não, Senador Mozarildo Cavalcanti. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nadora Rosalba Ciarlini, tenho um compromisso, mas 
não queria me privar de dar um testemunho do seu 
trabalho. V. Exª, que, como eu, é médica, fez um tra-
balho excelente como Presidente da Comissão de 
Assuntos Sociais, mas também se destacou em todas 
as áreas aqui, no Senado. O Rio Grande do Norte vai 
ganhar muito com V. Exª governando aquele Estado. 
O Senado perde, mas, perdendo V. Exª, com certeza 
o Rio Grande do Norte ganha. Em compensação, nós 
temos aqui de volta o nosso Garibaldi, o José Agripino; 
e vamos ter, portanto, uma bancada que é coesa; e, lá, 
a presença de uma pessoa que tem experiência – já 
tinha quando veio para cá, porém foi aumentada com 
a convivência aqui, no Senado. Com certeza, o Estado 
vai ganhar demais. Portanto, eu queria pedir desculpa 
por interromper o pronunciamento de V. Exª, mas não 
queria sair sem dar este testemunho da capacidade e 
da dedicação de V. Exª. 

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Eu 
quero agradecer a V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Foi muito importante, V. Exª não imagine quanto, a forma 
sempre amiga com que fui recebida por V. Exª nesta 
Casa, durante esses quatro anos, quando dividimos, 
inclusive, várias ações na área da saúde, que também 
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é sua área. Na Comissão de Assuntos Sociais, V. Exª 
sempre presente. Era um dos membros que eu acho 
que nunca faltou. E também nas outras Comissões: de 
Educação, de Turismo. Estivemos presentes em vários 
momentos muito importantes e decisivos, contribuindo, 
com o nosso trabalho, para engrandecer o Brasil. Eu 
quero agradecer a V. Exª e parabenizá-lo pelo brilhante 
trabalho que V. Exª realiza nesta Casa. 

Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ago-
ra chega o momento da minha vida que, talvez, seja 
o maior desafio: com a experiência que adquiri nesta 
Casa, com o modelo de trabalho que já tinha realizado 
na segunda cidade do Rio Grande do Norte, fui esco-
lhida pelo generoso povo do Rio Grande do Norte para 
ser sua Governadora. 

Ontem, foi um dia de grande emoção e de gran-
de importância, porque recebi o diploma de Governa-
dora. E, na hora em que falava em nome de todos os 
diplomados – e entre eles estavam o Senador Gari-
baldi Alves Filho e o Deputado Betinho Rosado, aqui 
presente –, eu disse que sempre que olhasse aquele 
diploma iria relembrar dos acenos, das rosas que me 
entregaram, do brilho nos olhos do povo, da esperança 
que nós reacendemos no Rio Grande do Norte, de um 
povo que está sofrido, desestimulado, desesperança-
do, porque o que existe de mais importante – muitas 
vezes, as coisas mínimas, Senador Mão Santa – para 
o cidadão está lhe faltando. 

É um Estado, Senador Marco Maciel, onde a 
educação não tem mais como piorar, porque já che-
gou ao fundo do poço. A saúde também está em pés-
simas condições, são hospitais clamando urgência 
para diminuir as filas, tirar as macas do corredor. E 
é um Estado que é o maior produtor de sal do nosso 
País, que tem petróleo, que tem condições para irri-
gação, porque já temos a fruticultura irrigada e temos 
as melhores terras, a Chapada do Apodi; é um Esta-
do com um potencial muito grande para crescer ainda 
mais na área de mineração, de calcário e de tantos e 
tantos outros produtos. Tem regiões que precisam ser 
cuidadas para despertarem, para criarem polos de de-
senvolvimento. A nossa juventude tem esperança de 
ter uma oportunidade, enquanto o crack e a violência 
crescem, destruindo famílias e fazendo o nosso Esta-
do um dos mais inseguros do País. 

É um Estado lindo! Sempre disse isso, e os co-
legas, às vezes, até brincam comigo porque disse 
que eu... É um Estado maravilhoso do nosso Brasil. 
Ele é pequenininho, mas tem as praias mais bonitas, 
as águas de temperatura agradável, as belezas na-
turais; um Estado que tem uma predestinação para 

o turismo, para explodir no turismo. Enquanto isso, a 
população perde aquilo que é mais importante, que 
é o sentimento de que exista realmente governo, ad-
ministração.

Então, vou assumir o maior desafio da minha 
vida, porque será fazer a reconstrução da credibi-
lidade administrativa; será fazer a reconstrução do 
equilíbrio financeiro. Isso porque, segundo a equipe 
de transição, os números do Estado estão a cada dia 
crescendo, são alarmantes, de dívidas que vou herdar. 
Precisamos fazer esse equilíbrio financeiro. E vou ter, 
Senador Valter Pereira, que tomar as medidas que fo-
rem necessárias logo de entrada, por mais dolorosas, 
por mais antipáticas que sejam, para conseguir esse 
equilíbrio. Porque sou dona de casa e sei que casa não 
se arruma se você não tiver os meios para arrumá-la. 
Não fazemos uma feira, Senador Mão Santa, se não 
tivermos os recursos para fazê-la.

Então, para que a escola possa funcionar, para 
que nós possamos ter as creches que precisamos, 
para que possamos ter o desenvolvimento que o 
nosso povo precisa, os jovens terem os cursos pro-
fissionalizantes, a educação, e a saúde realmente 
chegar àqueles que mais precisam, vamos ter que 
fazer esse equilíbrio.

E vou bater às portas desta Casa, quantas e 
quantas vezes forem necessárias, pelo meu Esta-
do. Quero, desde já, assumir com os senhores este 
compromisso: de que me ajudem naquilo que for 
necessário, chegando aqui ao Senado, porque tam-
bém não vou me acomodar. Não sou de me acomo-
dar, nunca fui de ficar de braços cruzados. Se existe 
um obstáculo, temos que vencê-lo. Temos que ter 
persistência, paciência, determinação e coragem 
e vencer aquele obstáculo, para que possamos re-
almente cumprir com a palavra que foi empenhada 
em praça pública e que despertou a esperança e a 
confiança do povo.

Concedo o aparte ao Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 

aparteante.) – Nobre Senadora Rosalba Ciarlini, desejo, 
em rápidas palavras, expressar o meu contentamento 
e dos pernambucanos pela magnífica vitória que al-
cançou no seu Estado do Rio Grande do Norte. Neste 
instante em que V. Exª se despede da Casa, depois de 
haver cumprido de forma bastante profícua a atividade 
de Senadora do seu Estado, destaco as presenças do 
ex-Presidente do Senado Federal Garibaldi Alves Filho, 
do Senador Cristovam Buarque e dos Deputados Beti-
nho Rosado, do Rio Grande do Norte, e Benito Gama, 
da Bahia, bem como do Senador Valter Pereira, que 
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desempenhou o seu mandato de forma também profí-
cua e com grande reconhecimento de todos. Gostaria 
de aproveitar a ocasião, para transmitir a V. Exª, e aos 
seus companheiros de chapa Senador José Agripino 
e Garibaldi Alves Filho, e ainda a todos aqueles que 
se associaram à coligação. A V. Exª, em especial, que 
vai exercitar como Governadora do Rio Grande do Nor-
te, desejo uma administração de grandes realizações. 
Não tenho dúvida de que a eleição de V. Exª significa 
tempos muito positivos para o Rio Grande do Norte, 
sobretudo porque se elegeu numa ampla coligação 
que agrega expressivos homens públicos do seu Es-
tado. Portanto, os nossos cumprimentos, que sei são 
o sentimento generalizado do Senado da República. 
Acredito que tanto esta Casa quanto a Câmara dos 
Deputados estarão sempre atentos a ajudar o traba-
lho que V. Exª começará a exercitar a partir do dia 1º 
de janeiro do próximo ano. Para o bom cumprimento 
da sua tarefa, não faltará o apoio do Senado Federal e 
da Câmara dos Deputados, que reconhecem o talen-
to e a capacidade de V. Exª, e também a necessidade 
de ajudá-la, porque é imperativo construir um desen-
volvimento menos desigual e menos assimétrico, ou 
seja, construir um processo que dê ao Nordeste um 
crescimento a taxas mais altas, de maneira que pos-
samos superar as desigualdades ainda existentes no 
País, sobretudo no plano social. Desejo a V. Exª total 
êxito no exercício de suas novas funções.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Mui-
to obrigada, Senador Marco Maciel. Quero inclusive, 
sem desmerecer nenhum Senador aqui presente, dizer 
da estima que tenho por V. Exª e do quanto V. Exª tem 
o respeito desta Casa e de todos nós. Senador ínte-
gro, ético, trabalhador, um homem de uma história de 
vida que nos orgulha e que orgulha o nosso Partido, 
o Democratas.

Senador Marco Maciel, como V. Exª foi, muitas 
vezes, meu conselheiro nesta Casa, com a experiência 
de quem foi vice-presidente e governador, com certeza 
estarei sempre consultando-o, pedindo os seus con-
selhos como fiz como Senadora. 

O que nós queremos é acertar, o que nós quere-
mos é trazer para esta Casa, em breve, se Deus quiser, 
boas notícias do Rio Grande do Norte. Sei que contarei 
com o apoio de todos, se Deus quiser.

Concedo agora o aparte ao Senador Valter Pe-
reira.

O Sr. Valter Pereira (PMDB – MS) – Senadora 
Rosalba, já disse a V. Exª, na Comissão de Assuntos 
Sociais, a impressão que tenho sobre o seu caráter, 

sobre a sua conduta e da forma exemplar que exerceu 
o seu mandato.

V. Exª, como mulher, como médica, sempre mos-
trou uma grande sensibilidade com as questões so-
ciais. E hoje, efetivamente, está diante de um grande 
desafio, que é transformar aquela dor da qual V. Exª 
sempre lamentou, que afeta grande parte da popula-
ção brasileira e especialmente a do seu Estado, em 
momentos de felicidade, em momentos de satisfação. 
E esse desafio, efetivamente, requer do administrador 
a coragem para enfrentar os números, que são geral-
mente hostis. Mas acredito que, ao lado da sensibilida-
de que V. Exª sempre demonstrou, também haverá o 
rigor, a coragem e a determinação necessária. Quero 
desejar muitas felicidades a V. Exª, que vai governar 
um Estado bonito e, com certeza, vai fazer uma bonita 
administração.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Mui-
to obrigada, Senador Valter Pereira. Também aprendi 
muito com o senhor nas várias comissões em que es-
tivemos dividindo o trabalho, com a sua inteligência e 
a sua palavra sempre muito firme trazendo conheci-
mento. Lembro-me dos seus relatórios, inclusive em 
projetos de minha autoria. 

E gostaria de dizer que, nesses quatro anos, 
apresentei 60 projetos e, na Comissão de Assuntos 
Sociais, conseguimos praticamente limpar a pauta, 
como se diz. Na última reunião, todos os projetos re-
latados estavam na pauta e, se não ficaram totalmente 
solucionados, foi porque houve pedido de vista ou por-
que algumas alterações precisaram ser feitas. Mas foi 
naquela Comissão que pudemos desenvolver muitos 
trabalhos importantes, porque não eram somente rela-
cionados à saúde, à assistência social, à previdência, 
mas ao trabalho, às profissões, queira ou não queira, 
coisas que mexem com a vida do cidadão no dia a 
dia. Isso sem esquecer o grande trabalho na Comis-
são de Educação, que já foi, inclusive, presidida pelo 
Senador Cristovam Buarque, a quem passo a palavra 
para o seu aparte.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senado-
ra Rosalba, quero lhe dizer que o meu Partido vai ficar 
muito desfalcado sem a sua presença. Pode parecer 
estranho, porque as pessoas falam muito em partido 
por siglas, e somos de siglas bem diferentes. Mas o 
nosso partido é o das crianças. E sentirei muita falta 
da Patrícia, de V. Exª e de outros Senadores, mas, das 
duas, quero tratar especialmente, pelo compromisso 
que tiveram ao longo dos anos de mandato com os pro-
blemas das crianças e da educação. Então, vou sentir 
o meu time desfalcado. Ao mesmo tempo, não deixa 
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de ser uma satisfação saber que V. Exª vai estar com 
uma caneta de Governadora na mão, podendo fazer 
pelo Estado do Rio Grande do Norte o que um Sena-
dor tem mais dificuldade. Já conversei com a senhora 
sobre um desafio que deveria levar: o de erradicar o 
analfabetismo no Rio Grande do Norte. Foi lá que Paulo 
Freire começou. Paulo Freire é pernambucano como 
eu e o Senador Marco Maciel. Foi lá que ele começou 
a luta e testou seu método. Acho que é um esforço que 
vale a pena a senhora fazer. Além disso, tudo o que 
for possível na área de educação e de proteção da 
criança, eu tenho certeza de que a senhora vai fazer. 
Quero que saiba que aqui pode contar comigo, como 
um Senador à disposição de seus projetos na área da 
educação e na área da criança. Conte comigo como 
se fosse um parceiro seu – como fomos enquanto aqui 
estivemos juntos; agora, a senhora lá no Rio Grande do 
Norte e eu aqui. Eu estou à sua disposição para tudo 
o que a senhora quiser fazer no Rio Grande do Norte 
sobre educação e criança, e no que der e for possível 
eu fazer nesta cadeira do Senado. Muita sorte e muito 
obrigado por tudo o que fizemos juntos nesse período. 
Desejo que seu trabalho lá faça com que eu não sinta 
meu time desfalcado, porque a senhora fará tanto que 
eu direi: valeu a pena!

A SRª. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obri-
gada, Senador Cristovam.

Realmente, era sempre com muita alegria e com 
muita honra que eu relatei vários projetos de sua au-
toria sobre questões de educação. E educação é algo 
que me deixa realmente entusiasmada quanto a tentar 
melhorar, o que não vai ser fácil. Nós sabemos que o 
que já perdemos para reconstruir na educação não será 
um trabalho que possa acontecer num simples toque. 
Há que se ter persistência para que a gente possa 
reestruturar, reorganizar, trazer os nossos educado-
res para que eles se sintam cada vez mais partícipes, 
entusiasmados com a questão da educação, fazer um 
encontro de toda a sociedade – é isso que pretende-
mos – para envolver todos nessa grande tarefa de re-
construir a educação no nosso Estado. O Estado foi 
pioneiro no sistema de alfabetização de Paulo Freire 
e teve um Prefeito chamado Djalma Maranhão, que à 
época, lá em Natal, implantou o De Pé no chão Também 
se Aprende a Ler e fazia escolas em todos os lugares. 
Era um entusiasmo! E hoje, nós que tínhamos sempre 
isso como marcas que nos orgulhavam no combate 
ao analfabetismo, o nosso Estado está com 20% de 
analfabetos! Isso é horrível, isso é algo... Além disso, 
sabemos que existe o analfabeto funcional, aquele que 
está mesmo na escola, mas que não sabe interpretar 

um texto. E cada minuto que a gente perde na educa-
ção, a gente está matando o futuro de uma criança, 
está assassinando o futuro de uma criança. Essa é a 
maior violência. Então, vamos nos dedicar, sim!

Vou precisar muito das suas ideias, do seu apoio. 
E quero logo dizer que, onde vocês souberem que há 
alguém, alguma instituição ou alguma forma de nos 
associarmos para apoiar essa ação, o nosso Estado 
estará não só de braços abertos, mas também com o 
coração escancarado para receber sempre ajuda vol-
tada para a educação.

Passo, agora, ao nosso Senador Garibaldi, com 
quem eu tive a alegria de ter uma vitória. Foram os 
três: Rosalba, Governadora; Garibaldi e Agripino, Se-
nadores, numa campanha memorável, marcante, que 
venceu em primeiro turno. Mas, desde a campanha 
passada no Senado, Garibaldi tem sido um amigo 
realmente sincero, solidário, fraterno, com a sua for-
ma que cativa a todos nós, inclusive aqui no Senado. 
Vocês o conhecem bem: ele é manso, gosta de ouvir 
e de caminhar. Caminhamos muito no Rio Grande do 
Norte, de cidade em cidade, em cada final de sema-
na e durante a campanha. Isso fortaleceu ainda mais 
esse nosso desejo, essa nossa vontade de fazer o Rio 
Grande do Norte acontecer.

Concedo, então, a palavra ao nosso Senador, 
que será Ministro, Garibaldi Alves. Com o meu afasta-
mento do Senado, assumirá como Senador o pai de 
Garibaldi, que é o meu primeiro-suplente.

O Sr. Garibaldi Alves Filho (DEM – RN) – Se-
nadora Rosalba, é uma satisfação muito grande. Eu 
sei que é um misto de satisfação e, ao mesmo tem-
po, de melancolia, porque toda despedida traz esse 
sentimento, mas eu queria dizer que nós fizemos uma 
coligação que ultrapassou as fronteiras partidárias. Pe-
dimos, no Rio Grande do Norte, o voto casado. Agora, 
há que se ter a preocupação de dizer que é preciso, 
sobretudo, olhar para a noiva. E a noiva é V. Exª! V. Exª 
realmente conseguiu uma vitória esmagadora. Foi a 
Senadora Rosalba Ciarlini quem liderou essa coligação 
e, se não fosse o seu carisma, a sua energia e o seu 
trabalho, certamente não teríamos tido essa vitória que 
tivemos no Rio Grande do Norte. Essa vitória se deve, 
sobretudo, a V. Exª. Acreditamos – eu, o José Agripino, 
o Betinho Rosado, Deputado Federal que aqui está e 
que foi um companheiro nosso – que V. Exª vai enfren-
tar uma situação das mais difíceis, mas vai superar as 
dificuldades. O povo do Rio Grande do Norte escolheu 
uma mulher que não é apenas uma guerreira, mas uma 
mulher que vai dar um exemplo de coragem, como di-
zia o Senador Valter Pereira, Senador Marco Maciel, 
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porque vai ter de tomar medidas duras que podem 
provocar um certo trauma. Mas estamos ao lado de V. 
Exª para o que der e vier! O Rio Grande do Norte pre-
cisa disso, o Rio Grande do Norte precisa pagar esse 
preço. Não vamos aqui agredir ninguém. O que nós 
queremos é que Rosalba Ciarlini, essa Senadora cuja 
dedicação todos os Senadores aqui conhecem a essa 
Comissão de Assuntos Sociais. V. Exª realmente, todas 
as quartas-feiras, estava presente, e não apenas nas 
quartas-feiras: isso enveredava pela quinta. De modo 
que V. Exª não se elegeu com o trabalho que antiga-
mente se fazia aqui para eleger um Senador, porque 
geralmente se passava pelo governo para se chegar 
ao Senado. Era um caminho natural antes disso. Mas 
V. Exª não. V. Exª não precisou passar pelo governo; 
passou pelo Senado e mostrou no Senado o que vai 
fazer no governo. Muito obrigado.

A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – 
Muito obrigada, Senador Garibaldi. O senhor foi muito 
importante – o seu apoio, a sua torcida, a sua luta, o 
seu trabalho ao nosso lado – para essa vitória, mas 
também o dia a dia aqui no Senado. Lembro-me do 
Presidente Garibaldi assumindo esta Casa num mo-
mento difícil, dando conta do recado. Lembro-me lá na 
CAE, e também participo da Comissão de Assuntos 
Econômicos, que conduziu com muita tranquilidade e 
com muita competência. Também das vezes em que 
tivemos oportunidade de estar em outras Comissões, 
como na de Turismo, ele, como ex-Governador, sa-
bendo da importância das ações do turismo para o 
nosso Estado, e agora foi convidado para ser Ministro 
da Presidente Dilma. 

Tenho certeza de que fará um grande trabalho, 
da mesma forma como tem sido toda sua história de 
vida, desde que começou na política, ainda menino, em 
um momento difícil, no momento da revolução. Quan-
do seu pai foi cassado, foi o senhor que segurou essa 
bandeira de resistência do MDB, ao lado de Henrique 
Alves, que também teve o pai cassado. Começou aí 
sua vida pública, seu envolvimento com as questões 
do povo, e tão bem, durante toda a sua vida, vem re-
almente trazendo resultados e orgulho para todo o Rio 
Grande do Norte.

Sei que contarei com senhor não somente por 
ser Ministro e por, republicanamente, tratar todos os 
Estados por igual, mas, principalmente, porque no seu 
coração está escrito que V. Exª adora o Rio Grande 
do Norte.

Passo a palavra, agora, ao Senador Marconi Pe-
rillo. A partir de 1º de janeiro, vamos ser colegas. V. Exª 
será Governador de Goiás. Fez uma campanha bonita, 

resistente. O povo, realmente, mostrou sua liberdade 
e fez com que o grande Governador Perillo voltasse a 
estar à frente dos destinos do seu Estado, pelo grande 
trabalho que tinha realizado. 

Nós, lá do Rio Grande do Norte, ouvíamos as re-
ferências, os comentários, porque, quando o trabalho 
é bom, ele se espraia, irradia-se. Sempre ouvi muitas 
boas referências ao grande trabalho, Marconi, que 
você realizou quando foi Governador, o que o creden-
ciou para ser este grande Senador que está sendo; 
e, agora, vai voltar a ser Governador. Juntos, vamos 
fazer, se Deus quiser, nossos Estados não perderem 
a esperança de dias melhores.

Passo a palavra ao Senador Marconi Perillo.
O Sr. Marconi Perillo (PSDB – GO) – Senadora 

e Governadora Rosalba, daqui a poucos dias, inicia-
remos um nova jornada em nossa vida. Quero ter o 
prazer e a satisfação de compartilhar com V. Exª ideias, 
sonhos, projetos, iniciativas que, certamente, serão 
bons para o Rio Grande do Norte, bons para Goiás e 
bons para o Brasil. Trago comigo algumas experiências, 
mas quero aprender muitas outras com meus futuros 
colegas Governadores, em especial, com V. Exª. Tam-
bém acompanho a trajetória de V. Exª há muitos anos: 
uma grande Prefeita de Mossoró, por três mandatos, 
o que a credenciou a dar todos os outros passos na 
vida pública, depois de três exitosas gestões à frente 
da Prefeitura de sua cidade. Mas aprendi a admirá-la 
mais de perto aqui, no Senado. V. Exª foi uma diligente 
e operosa Presidente da Comissão de Assuntos So-
ciais, uma Senadora extremamente preocupada com 
as questões relativas à educação, ao desenvolvimento 
regional, à questão ambiental, uma Senadora muito 
atuante em todas as comissões de que participou nes-
ta Casa, além da presença sempre muito contundente 
e participativa no plenário da Casa. V. Exª, ao nosso 
lado, colaborou para que virássemos páginas impor-
tantes na história desta Casa e do nosso País. Tenho 
convicção de que a sabedoria do povo do Rio Grande 
do Norte, que a consagrou governadora, fará de V. Exª 
também uma grande referência para a nova safra de 
governadores que assume os governos estaduais a 
partir do ano que vem. E nós, juntos, certamente po-
deremos nos complementar. Quero ir ao Rio Grande 
do Norte, quero aprender com V. Exª e estarei com as 
portas do Governo de Goiás também à disposição de 
V. Exª. Que Deus possa continuar iluminando a traje-
tória de V. Exª e parabéns pelo grande trabalho, pelo 
grande mandato como Senadora da República. Muito 
obrigado pelo aparte.
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A SRA. ROSALBA CIARLINI (DEM – RN) – Obri-
gada, Senador Marconi. Tenho certeza de que vamos 
poder, sim, unir forças para que o Brasil seja um país 
com menos desigualdade social. Como sou da região 
Nordeste, e o senhor, da região Centro Oeste, embora 
mais próximo daqui do planalto do que nós, na realidade, 
uma das bandeiras de que não abrirei mão e para a qual 
quero contar desde já com o apoio de V. Exª será para 
levarmos algo a todos os governadores, principalmente 
das nossas regiões. Precisamos, sim, de que haja um 
tratamento mais igualitário para regiões tão desiguais. 

Apesar de o Presidente ser do Nordeste e de estar 
fazendo sua parte, não podemos dizer que o Presiden-
te não levou ações importantes, mas essas ações têm 
que ser maiores ainda, porque se trata de uma região 
que tem muito a dar ao Brasil. Está faltando apenas 
que possa ser melhor explorada, melhor potencializa-
da. Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Norte é 
tão pequenininho, mas é onde tem o maior parque, as 
maiores condições para a energia eólica, pelos nossos 
ventos, porque estamos no cotovelo do mapa, como 
se diz, no cantinho. Então, temos esse potencial. Um 
Estado tão pequeno que tem gás, tem petróleo. 

Então, é por causa de coisas assim que precisa-
mos ser olhados. .

A Transnordestina. A luta é muito grande, e o 
senhor deve ter assistido, aqui, à minha emenda para 
conseguir colocar no Plano Nacional de Viação um 
trecho da Transnordestina que cortasse o Rio Grande 
do Norte, porque o Estado tinha sido esquecido! Tinha 
sido esquecido! Como é transnordestina se não passa 
pelo Rio Grande do Norte? 

Não se levaram em consideração as milhares, as 
milhões de toneladas de sal que saem do Rio Grande 
do Norte para abastecer o Brasil, 95%, o que poderia, 
por uma ferrovia, ser viabilizado; e os custos, reduzi-
dos. Uma região onde o calcário aflora! Estamos com 
fábricas de cimento, outras chegando. E esse calcá-
rio precisa dessa ferrovia. Temos jazidas de ferro que 
estão sendo exploradas, e poderia crescer muito essa 
exploração se tivéssemos uma ferrovia. Só isso já jus-
tificaria, só o sal! 

Então, não me acomodo com essas questões e 
não as aceito! Por que esquecer de passar um trecho 
tão pequeno, de 150, 200 quilômetros dentro do Rio 
Grande do Norte para ser interligado à Transnordesti-
na e levar para o Porto de Suape, para o Porto de Pe-
cém, para dar condições de ampliar as exportações? 
E levar para a exportação também as frutas, que são 
muitas. 

Há uma série de coisas, Senador! Sei que vamos 
ter muito em comum para lutar pelas nossas regiões. 
Tenho certeza disso.

Mas, Sr. Presidente, Senador Mão Santa, quero 
agradecer, porque o senhor tem sido muito benevolente 
quanto ao tempo, e finalizar essa nossa participação, 
nossa fala, a última aqui, no Senado Federal, porque, 
a partir de 1º de janeiro, já estarei assumindo o go-
verno do Rio Grande do Norte; e, a partir de amanhã, 
já pretendo estar no meu Estado, cuidando, o que é 
natural, da formação da equipe, tomando as primeiras 
medidas. Mas eu não poderia deixar de agradecer ao 
Senador Mão Santa que tantas vezes presidiu essas 
sessões, que esteve comigo também, solidário, amigo, 
nas comissões em que estivemos juntos, defendendo 
o que era de interesse do nosso povo e da nossa re-
gião. O senhor, como médico, com a experiência de 
quem foi governador, prefeito, com a experiência tam-
bém de Parlamentar, muito engrandeceu esta Casa, 
muito honrou este Brasil. E levou, com sua simpatia, 
com sua forma simples de homem do povo, ao Brasil 
todo, sempre palavras em defesa dos mais carentes, 
mais pobres, e em defesa do Parlamento. 

Então, quero parabenizá-lo e agradecer ao ami-
go e irmão que Mão Santa representou. Chamo-o de 
irmão porque descobri que suas origens maternas, 
se não estou enganada, são de Açu, a cidade que 
vai ter a ZPE do Sertão, já autorizada. Toda a área 
já está se estruturando e o Prefeito está tomando as 
medidas necessárias para fazermos a ZPE do Sertão 
no Vale do Açu.

Esse foi um projeto de minha autoria, que apre-
sentei ao Senado, foi aprovado na Casa e o Presidente 
autorizou. Então, esse projeto fala em desenvolvimento, 
emprego e renda na região onde, Mão Santa, come-
çou a sua história, a história da sua família, da família 
de sua mãe. E lá se chama “terra dos poetas”, e acho 
que, por isso, sua mãe também é uma poetisa.

Eu quero, então, agradecer a todos que trabalham 
no Senado, desde o nosso amigo do cafezinho até a 
nossa Cláudia Lyra, que coordena tão bem todas as 
ações da Mesa, das Secretarias e da Presidência. Que-
ro agradecer aos meus companheiros de trabalho do 
gabinete – aqui, está o nosso chefe de gabinete, o João 
Rios – e a todos que, de uma maneira ou de outra, no 
dia a dia, dividiram comigo a defesa do nosso manda-
to, as ações para cumprir a missão que o povo do Rio 
Grande do Norte me entregou: ser a primeira Senadora 
do Rio Grande do Norte e, com a força da mulher e a 
sua sensibilidade, poder trazer resultados.
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Volto ao Rio Grande do Norte de cabeça erguida, 
podendo olhar, em cada cidade, cada um dos meus 
conterrâneos, porque tenho esse sentimento de que, 
nesta Casa, trabalhei com honradez, na defesa da éti-
ca e da moralidade nas questões políticas e no trato 
da coisa pública. Fiz tudo que estava ao meu alcance 
para transformar as nossas palavras em obras, ações 
e projetos que engrandecessem não somente o Rio 
Grande do Norte, mas o nosso Brasil.

Mas, lá do Rio Grande do Norte, com certeza, a 
cada instante, relembrarei o quanto aprendi, o quanto 
pude acrescentar ao meu amadurecimento político, 
em dias e dias vividos nesta Casa, em horas e horas 
de momentos tão importantes.

Tomara Deus que eu possa, com o meu trabalho 
à frente do Governo do Rio Grande do Norte, tornar o 
meu Estado grande não apenas no nome, mas gran-
de na cidadania do nosso povo, com o norte para o 
desenvolvimento.

Muito obrigada. Obrigada, também, ao Deputa-
do Betinho, que está aqui, ao Deputado Benito Gama, 
que também veio nos assistir, e aos Prefeitos – estão, 
aqui, o representante de Apodi, Klinger, e o Prefeito de 
Jandaíra; enfim, agradeço aos muitos amigos que aqui 
estão, à imprensa e aos que fazem a TV Senado e a 
Rádio Senado, que têm um papel importantíssimo na 
divulgação e na apresentação do nosso trabalho para 
todo o Brasil. Quem eu tiver esquecido me perdoe, mas 
o agradecimento é para todos e de todo o coração.

Faço um convite: vão ao Rio Grande do Norte. É 
o Estado mais bonito deste Brasil. É um Estado que 
vocês vão amar, de que vão gostar e para onde vão 
voltar sempre. Nós estaremos lá, de braços abertos.

Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 

Rosa é uma rosa. Agora, eu digo com toda convicção: 
V. Exª vai ser extraordinária Governadora. Eu não vou 
buscar os exemplos que tem lá em Natal, de Prefeito 
e Governador. Eu citaria um só, o melhor de todos: 
Juscelino Kubitschek, extraordinário Prefeito de Belo 
Horizonte, extraordinário Governador e Presidente da 
República. Então, V. Exª tem essa destinação.

Aqui está, pela ordem, o Senador Marconi Perillo, 
meu Líder da Mesa Diretora. Enfrentamos momentos 
difíceis, mas devolvemos à Pátria um Senado fortale-
cido e respeitado.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Mão Santa, 
eu quero fazer uma comunicação, o encaminhamen-
to de um ofício ao Exmº Sr. Presidente José Sarney, 
Presidente da Mesa Diretora do Senado.

Sr. Presidente, de forma soberana, decidiu o povo 
do Estado de Goiás, nas urnas, conduzir-me ao Palácio 
das Esmeraldas para exercer, a partir de 1º de janeiro 
de 2011, o honroso cargo de Governador. 

É hora de partir para mais uma etapa da vida 
pública, sob a proteção de Deus.

Sigo inspirado por Getúlio Vargas e Juscelino 
Kubitschek, que reconheceram o valor e a pujança do 
Centro-Oeste e a importância de desenvolver o cora-
ção do Brasil.

Cheguei com a experiência de mandatos como 
Deputado e Governador, mas tinha a certeza de que, 
nesta Casa de Rui Barbosa, teria oportunidades sin-
gulares para compreender os anseios de cada Ente 
Federativo pela palavra de seus respectivos repre-
sentantes políticos, já que este Senado é o guardião 
da Federação.

Sigo com o conhecimento construído pela con-
vivência durante quase quatro anos com um corpo 
de Senadores permanentemente voltados ao debate 
dos temas mais instigantes e prioritários da agenda 
nacional.

Aprendi a ver o País sob diferentes óticas, por-
que é neste plenário e nas Comissões do Senado 
onde se discutem os projetos e as leis que delineiam 
o futuro do Brasil.

Como 1º Vice-Presidente do Senado Federal, 
pude compartilhar dos ensinamentos de todos os 
membros da Mesa Diretora, para juntos conduzirmos 
os trabalhos desta Casa e atendermos as expectativas 
de seus servidores e do povo brasileiro.

Agradeço a todos os Senadores, de quem, inde-
pendentemente da coloração partidária e ideológica, 
levo lições de grande valia. Esforcei-me para fazer o 
melhor, mas tenho certeza de que recebi mais do que 
pude oferecer.

Tive a honra, Sr. Presidente, de ocupar a cadeira 
que um dia pertenceu a Juscelino Kubitscheck, Pedro 
Ludovico Teixeira, o fundador de Goiânia, Henrique 
Santillo e tantos outros que dignificaram o Senado da 
República, honrando o povo do meu Estado.

Assim, neste momento, nos termos do art. 29 do 
Regimento Interno, dirijo-me à Mesa Diretora do Se-
nado Federal para comunicar que, a partir desta data, 
renuncio ao mandato de Senador da República e de 
1º Vice-Presidente desta Casa, requerendo a leitura 
desta comunicação no Período do Expediente e a con-
sequente publicação no Diário do Senado Federal. 

Muito o obrigado a todos.
(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A 
comunicação da renúncia será enviada à publicação, 
quando se tornará efetiva e irretratável, nos termos do 
art. 29 do Regimento Interno.

De acordo com o art. 5º do mesmo Estatuto, 
convoco o Primeiro Suplente, Cyro Miranda Gifford 
Júnior, para prestar compromisso, o que deverá ser 
amanhã.

Tendo em vista o disposto no Ato da Comissão 
Diretora nº 24, de 2007, designo o gabinete nº 51 da Ala 
Tancredo Neves do complexo arquitetônico do Senado 
Federal para ocupação de S. Exª, observado o prazo 
regimental do §1º do art. 5º do Regimento Interno.

Está aqui, Drª Cláudia, o documento da renúncia, 
que irá à publicação.

Lamentamos recebê-lo, porque agradeço a Deus 
por ter tido V. Exª como companheiro. Aprendi com a 
sua firmeza e a sua liderança.

Então, eu aproveitaria este instante para usar o 
sistema de som do Senado da República, as Rádios 
AM e FM, ondas curtas, para que a minha voz chegue 
ao céu com uma prece que o proteja, para que faça, 
como já fez, um Governo de prosperidade e felicidade 
em Goiás. Que seja esse um degrau para que você 
atinja a Presidência da República deste País.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os Srs. Senadores Marconi Perillo, Gerson Camata e 
César Borges enviaram discursos à Mesa, que serão 
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regi-
mento Interno.

S. Exªs serão atendidos.
O SR. MARCONI PERILLO (PSDB – GO. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, ao ocupar esta tribuna, gostaria de externar 
meus cumprimentos ao amigo Henrique Meirelles que 
deixa o Banco Central do Brasil após ter permanecido 
no cargo por oito anos, ou seja, foi o Presidente que 
por mais tempo ficou à frente da instituição.

Henrique Meirelles, esse goiano de Anápolis, 
nascido em 31 de agosto de 1945, merece nossa ho-
menagem porque tem-nos brindado com exemplos de 
persistência, obstinação e desprendimento, que devem 
servir como referência para todos os brasileiros. 

Nem todos os dias, Sr. Presidente, encontramos 
entre os nomes de nossa história alguém capaz de 
fazer o percurso entre o cargo de Office-boy e o de 
Diretor do Bank Boston e Presidente do Banco Cen-
tral do Brasil.

Henrique Meirelles é uma dessas pessoas que 
nasceu para brilhar e soube aproveitar as oportunida-
des colocadas em seu caminho para construir uma 
carreira de sucesso. 

Em 1972, graduou-se em Engenharia pela Es-
cola Politécnica da Universidade de São Paulo, para, 
dois anos mais tarde, obter o grau de Mestre em Ci-
ências da Administração pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro.

Em 1984, conclui o Programa de Administração 
da Universidade de Harvard, em Boston, nos Estados 
Unidos e, 1997, é agraciado com o título de Doutor 
Honoris Causa pelo Bryant College, de Rhode Island, 
também nos Estados Unidos.

A carreira de Henrique Meirelles e sua notável 
percepção das intrincadas variáveis do mercado finan-
ceiro e da economia construíram-se no Bank Boston, 
reconhecida instituição mundial.

Já em 1975, ocupava a posição de Diretor Su-
perintendente da Boston Leasing, em que permane-
ceu até 1981, quando assumiu a Vice-Presidência do 
Banco de Boston, no Brasil.

Em 1984 é alçado à Presidência do Banco de 
Boston, no Brasil, onde permanece até 1996, quando 
assume a Presidência Mundial do BankBoston Corpo-
ration, em Boston, EUA. 

Até 2002 permanece nesse cargo, que acumula 
com o de Presidente de Financial Services Bank, no 
FleetBoston. 

Creio, Srªs e Srs. Senadores, que, neste momento 
de sua carreira, Henrique Meirelles deu um dos maiores 
exemplos de desprendimento e abnegação ao País, 
digno apenas de grandes homens públicos.

Ao se lançar à carreira política como candidato 
a Deputado pelo PSDB do nosso querido estado de 
Goiás, obteve a maior votação, com o total de 183 mil 
votos.

Não tenho dúvida de que, na Câmara dos De-
putados, Henrique Meirelles teria uma trajetória de 
expressão e significado, sobretudo pela capacidade e 
conhecimento do mundo econômico.

Mas havia diante desse anapolino um desejo 
que se sobrepunha ao do povo de Goiás, o desejo da 
Nação brasileira, carente de um experiente timoneiro 
para guiar o Banco Central do Brasil.

Convidado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, em razão do prestígio que detinha diante da co-
munidade financeira internacional, Meirelles lançou-se 
à missão de assumir um dos cargos mais importantes 
de qualquer Governo.

A Presidência do Banco Central colocava-se, an-
tes de tudo, como um desafio: o dólar encontrava-se 
no patamar de quatro reais, a taxa selic batia 25% ao 
ano e a inflação prevista para 2003 superava a casa 
de 11%.
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Era preciso tarimba, confiança e pragmatismo 
para enfrentar a situação e conduzir o Brasil pelo ca-
minho mais seguro na economia. 

Meirelles enfrentou adversidades dentro do pró-
prio governo, até porque, num primeiro momento, a 
taxa selic subiu até chegar a 26,5%. 

Mas, nosso homenageado, cercou-se por uma 
equipe técnica de primeira linha e estabeleceu diretrizes 
e metas de trabalho para manter a inflação sob controle 
e promover o gradativo declínio da taxa de juros, esta 
fundamental para o estímulo do consumo interno.

Hoje o Brasil tem juros que permanecem aquém 
do necessário para garantir o fortalecimento do mer-
cado interno, mas ninguém poderá tirar de Henrique 
Meirelles o mérito de ter baixado a taxa selic em mais 
de 15% e de manter a inflação sobre controle e den-
tro das metas estabelecidas pelo Conselho Monetário 
Nacional.

É sob a batuta de Henrique Meirelles, também, 
que o Banco Central do Brasil ganho reconhecimento 
no exterior e passa a participar mais ativamente dos 
principais organismos e fóruns internacionais, como 
o Fundo Monetário Internacional (FMI), Conselho de 
Estabilidade Financeira (FSB) e o próprio BIS.

Não poderia deixar de registrar aqui, como feito 
da Presidência de Henrique Meirelles, a regulamenta-
ção do setor cooperativo de crédito, que experimentou 
significativa evolução no período compreendido entre 
os anos de 2003 a 2010. Hoje, há cerca de 5 milhões 
de cooperados que possuem acesso a esse tipo de 
crédito.

As regras para o setor de crédito imobiliário fo-
ram aperfeiçoadas, também, favorecendo a aquisição 
de imóveis de baixo valor. O crédito imobiliário cres-
ceu expressivamente entre 2004 e 2010, de 1,8% do 
PIB para 4,9%.

Destaque-se, também, que Henrique Meirelles foi 
eleito membro do conselho diretor do BIS (Banco de 
Compensações Internacionais, na sigla em inglês), o 
que levou o Brasil a ser o segundo país emergente com 
representante no conselho – o presidente do Banco 
Central da China também faz parte do órgão. 

É forçoso reconhecer, também, o papel do nosso 
homenageado diante da crise mundial de 2008. Sua 
atuação foi fundamental para que a população não fosse 
tão sacrificada como ocorreu em outros países.

Creio, Sr. Presidente, que Henrique Meirelles, 
deixa como legado a consolidação da agenda macro-
econômica do Brasil.

Reitero, portanto, o reconhecimento e o apreço 
a este cidadão goiano, que soube colocar acima de 
qualquer interesse pessoal ou político partidário o de-
ver maior de servir ao Brasil.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem 

apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, chego ao fim de uma longa carreira 
política. Como dizem os versículos do 3º capítulo do 
livro de Eclesiastes da Bíblia:

Tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para 
todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, 
e tempo de morrer; tempo de plantar, e tempo de ar-
rancar o que se plantou. 

Chegou o tempo de me retirar do Congresso Na-
cional, do Senado, onde exerci três mandatos.

Foram 24 anos de atuação nesta Casa, 44 anos 
de vida dedicada à política, durante os quais, além de 
senador, fui vereador no município de Vitória, deputa-
do estadual, deputado federal durante dois mandatos 
consecutivos e governador do Espírito Santo. Fui o 
único governador de Estado a começar como vereador 
e encerrar sua carreira como senador.

Deixo a vida política com a consciência tranqui-
la, de quem cumpriu seu dever. Se há algo de que me 
orgulho é de nunca ter encontrado dificuldades para 
conciliar ética e política. É impossível negar a existên-
cia de vínculos entre a vida moral e a vida no poder, 
pois, se o fizermos, acabaremos concluindo que os 
fins justificam os meios.

Outro motivo de orgulho é presenciar o resgate 
de meu Estado. O Espírito Santo retomou seu cres-
cimento, viveu uma mudança radical de perfil econô-
mico e lançou as bases para um desenvolvimento 
sustentável. 

O idealizador dessa transformação, governador 
Paulo Hartung, começou comigo sua carreira política, 
assim como o senador Renato Casagrande, que o su-
cederá. Deixo, portanto, herdeiros políticos de valor.

Ao longo de 44 anos, sempre fiz questão de pres-
tar minha contribuição para o progresso do Espírito 
Santo, para o bem-estar de seu povo, dos agricultores, 
dos empreendedores. Foram mais de quatro décadas 
em que jamais perdi a fé na grandeza de meu Estado 
natal e do Brasil.

Mesmo fora da vida pública, nunca abandonarei 
esta crença, a de que tudo é possível quando existe 
empenho, vontade de progredir e de mudar, para pro-
porcionar uma vida melhor a todos. Estarei sempre à 
disposição para trabalhar, voluntariamente, pelo de-
senvolvimento do Espírito Santo.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. CÉSAR BORGES (PR – BA. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, venho a essa tribuna no dia de hoje para 
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realizar um balanço da minha atuação parlamentar 
nesta Casa. Este balanço também é uma forma de 
prestar contas ao povo da Bahia do mandato que me 
foi conferido.

Desta forma inicio este pronunciamento, primeiro 
ressaltando a importância dessa Tribuna, que sem dú-
vida, tem o poder de alcançar milhões de brasileiros e 
também ser objeto de repercussão junto aos diversos 
canais da mídia, seja os jornais, televisão, rádio ou a 
mídia eletrônica.

Pois bem Sr. Presidente, com este pronuncia-
mento, já são 416 ao longo do meu mandato. E qual 
o foco principal, o núcleo primordial, o interesse final 
destes pronunciamentos? Posso resumi-los em poucas 
palavras: a Bahia, o bem estar e o interesse do povo 
baiano. Esse tem sido o norte e preocupação essen-
cial dos meus discursos.

Abordei e cobrei das autoridades públicas as 
soluções para os problemas da violência, na saúde 
pública, na infraestrutura urbana e econômica, no de-
semprego, nas relações de equilíbrio entre meio am-
biente e crescimento econômico da Bahia.

A minha ação não ficou apenas nos pronuncia-
mentos, que são importantes, necessários, mas por si 
só, não são suficientes. Nesse sentido, fui mais além do 
âmbito do Legislativo e atuei junto ao governo federal, 
particularmente nos diversos ministérios setoriais, no 
Judiciário, no Tribunal de Contas da União para que 
os entraves que assolam o desenvolvimento social e 
econômico da Bahia possam ser superados.

Quanto à minha atividade legislativa, tenho alguns 
números para apresentar. Foram 80 projetos de Lei 
de minha autoria (incluindo as propostas de emenda 
à constituição e projetos de resolução). Sete deles se 
transformaram em Leis. Sem dúvida, uma conquista, 
porque sabemos o quanto é difícil, moroso e penoso 
o processo de tramitação legislativa. 

Dentre esses projetos, destaco o que dá priorida-
de a idosos e portadores de deficiência prioridade no 
andamento de processos administrativos e judiciais (Lei 
12.008 de 2009), o que regulamenta o uso das Forças 
Armadas para a segurança pública (Lei Complemen-
tar 117 de 2004) e o que agiliza a partilha e o divórcio 
consensual em cartório (Lei 11.441 de 2007).

Além disso, existem ainda 17 projetos de leis 
que foram aprovados no Senado e estão na Câma-
ra dos Deputados. Dentre estes, menciono o projeto 
(PLS 194/2009) que abate no imposto de renda do 
empregador que paga para sua doméstica um plano 
de saúde e o que garante aos aposentados a redução 
para 60 anos da idade de isenção no Imposto de Ren-
da, fazendo o limite coincidir com o Estatuto do Idoso 
(PLS 187/2004). 

Um outro projeto, o PLS 347/2004, altera a Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) para aumentar a 
licença de empregados em caso de morte de cônjuge, 
ascendente, descendente, irmão ou dependente, atual-
mente de dois dias, para cinco dias (PLS 374/2004).

No tocante às relatorias, foram 387 matérias dis-
tribuídas para a minha responsabilidade. Sempre pro-
curei relatar as matérias de forma criteriosa, buscando 
respeitar os aspectos técnicos e a constitucionalidade 
dos projetos de Leis, conciliar os interesses da socie-
dade e do governo, e sempre que possível promoven-
do os aprimoramentos necessários.

Entre as matérias relatadas, enfatizo a Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei 12.305), que es-
tabelece os princípios, objetivos, instrumentos e dire-
trizes para uma gestão integrada dos resíduos sólidos 
no País de forma a fomentar um conjunto de ações, 
que envolve todos os entes da Federação, produto-
res, distribuidores e consumidores, com vistas a dar 
soluções ambientalmente sustentáveis, gerar opor-
tunidades econômicas e garantir a reinserção social 
dos catadores.

Sr. Presidente, depois de mais de 20 anos de 
tramitação, dos quais 19 na Câmara, em cerca de 3 
meses conseguimos aprovar um parecer em três co-
missões e no Plenário do Senado, de forma a obter a 
sanção presidencial em agosto deste ano.

Também destaco a minha contribuição como re-
lator do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288, de 
2010) que se destina “a garantir à população negra a 
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa 
dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e 
o combate à discriminação e às demais formas de in-
tolerância étnica”.

Outra matéria de suma importância para o País, 
que também contou com minha participação é o Mar-
co Regulatório do Saneamento Básico (Lei 11.445, 
de 2007). Essa Lei busca garantir a universalização 
do acesso ao abastecimento de água e dos serviços 
de esgotamento sanitário.

Na linha de defesa dos interesses da Bahia, fui 
relator da medida provisória 471 de 2009, que se trans-
formou na Lei 12.218 de 2010. Essa Medida Provisória 
prorrogou os incentivos federais e possibilitará que a 
montadora Ford invista R$ 4 bilhões até 2015, sendo 
que R$ 2,5 bilhões serão aplicados diretamente na 
fábrica instalada na Bahia. 

Serão criados mais de 1.000 empregos diretos 
e 10 mil indiretos no Estado, gerando um novo salto 
quantitativo e qualitativo na economia baiana com am-
pliação da produção de 250 mil para 300 mil veículos e 
tornando a fábrica de Camaçari referência internacional 
no desenvolvimento de engenharia automotiva.
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Também fiz uma defesa firme dos empregos e do 
setor produtivo da Bahia e do Nordeste, quando rela-
tei a medida provisória 450, que foi convertida na Lei 
11.943, de 2009. Adicionei um dispositivo que prorro-
gou até 2015 os contratos de fornecimento de energia 
elétrica entre as empresas eletro-intensivas da região 
Nordeste e a Chesf. 

Essas empresas possuem um peso econômico 
extremamente significativo na nossa Região e algu-
mas estavam ameaçando fechar suas portas, caso 
não se solucionasse o problema do fornecimento de 
energia elétrica. 

Essas empresas contribuem com mais de 7% do 
PIB do Nordeste e em determinadas cidades chegam 
a representar 80% do PIB local. Elas respondem por 
25% das exportações de toda Região, e pagam R$ 2,4 
bilhões anuais em impostos, o que significa mais de 
um quarto de tudo que a indústria nordestina recolhe 
aos cofres públicos. Geram ainda 9.000 empregos di-
retos e 35.000 indiretos.

Também tenho que citar a minha luta em defesa 
da produção e da renda gerados pela lavoura cacauei-
ra baiana. Consegui incluir na Medida Provisória 472 
artigos que garantiram descontos de até 30 por cento 
nas dívidas dos produtores, proporcionando um fôlego 
para que a região cacaueira na Bahia possa retomar 
sua produção, que já esteve próxima a 400 mil tone-
ladas ao ano e que atualmente situa-se entre 100 a 
150 mil toneladas. Esses artigos foram sancionados, 
em sua maioria, na Lei 12.249 de 2010. 

E hoje foi votado no Plenário desta Casa o Projeto 
de Lei de Conversão 14 de 2010, oriundo da MP 500, 

cuja a relatoria ad-hoc coube a mim. Neste PLV foram 
acrescentados pela Câmara os dispositivos restantes 
que permitirão a ampliação dos prazos para renegocia-
ção e liquidação das dívidas dos cacauicultores, dado 
que os descontos conseguimos inserir na Lei 12.249. 
Assim, demos um passo importante no sentido de 
equacionar de uma vez por todas com o endividamento 
que aflige os produtores de cacau da Bahia.

Portanto, Sr. Presidente, esse é um balanço da 
minha atuação parlamentar, que sempre se pautou 
pelo zelo e pela responsabilidade e principalmente 
pelo compromisso inexorável em favor dos interesses 
da Bahia e do povo baiano.

Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar 
os trabalhos desta 212ª sessão deliberativa ordinária 
da 4ª Sessão Legislativa da 53º Legislatura, em 16 de 
dezembro de 2010.

Esta sessão foi iniciada às 14 horas, quando, no 
período do Expediente, comemoramos o centenário 
de nascimento dos cantores e compositores Adoniram 
Barbosa e Noel Rosa.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Está encerrada a sessão do Senado da República do 
Brasil.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 30 
minutos.)
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(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 3 minutos 
encerra-se às 13 horas e 32 minutos.)

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

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Encerrou-se, ontem, o prazo para apresen-

tação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 
83, de 2008 (nº 5.762/2005, na Casa de origem, do 

Deputado Marcelo Barbieri), que dispõe sobre o crime 

de violação de direitos e prerrogativas do advogado, 

alterando a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994. 

Ao Projeto foram apresentadas as Emendas nºs 

2 e 3 – Plen.

São as seguintes as emendas:

Ata da 213ª Sessão, Não Deliberativa 
em 17 de dezembro de 2010

4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mão Santa, Mozarildo Cavalcanti, Valdir Raupp e Marcelo Crivella
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A matéria volta à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania para exame das emendas.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Resolução nº 69, de 2010, 
de autoria do Senador Sérgio Zambiasi, que altera a 
Resolução nº 93, de 1970, do Senado Federal – Re-
gimento Interno do Senado Federal, acrescentando 
inciso ao art. 90, para estabelecer procedimento para 
análise de matérias que resultem em impacto orça-
mentário ou financeiro nos Municípios. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. 
PTB – RR) – A Presidência recebeu do Tribunal de 
Contas da União os Avisos nºs 1.214, 2.251 e 2.295, 
de 2010, na origem, que se referem, respectivamen-
te, às Resoluções nºs 60, de 2010; 4, de 2009 e 6, 
de 2010.

São os seguintes os Avisos:

Aviso no 1.214 – GP/TCU

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o re-

cebimento do Ofício no 2.351 (SF), de 10-12-2010, 
por meio do qual Vossa Excelência encaminha a este 
Tribunal autógrafo da Resolução no 60, de 2010 (SF), 
que “Autoriza o Município de Aracaju, Estado de Ser-
gipe, a contratar operação de crédito externo, com 
garantia da República Federativa do Brasil, no valor 
de até US$30.250.000,00 (trinta milhões e duzentos e 
cinquenta mil dólares norte-americanos), e a recomen-
dação para que o Tribunal de Contas da União proceda 
ao acompanhamento da aplicação dos recursos decor-
rentes da operação de crédito autorizada”.

A propósito, informo a Vossa Excelência que o 
referido expediente, protocolado no TCU como docu-
mento no 0000452508987, foi remetido à Secretaria-
Geral de Controle Externo (SEGECEX) desta Casa, 
para adoção das providências pertinentes.

Atenciosamente, – Benjamir Zymler, Vice-Pre-
sidente, na Presidência.

Aviso no 2.251-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 8 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício 1.668, de 10-8-2010, 
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo no 
TC 22.130/2010-1, pelo Plenário desta Corte na Ses-
são Extraordinária de 8-12-2010, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

Aviso no 2.295-Seses-TCU-Plenário

Brasília-DF, 8 de dezembro de 2010

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, em atenção ao Ofício no 570, de 7-4-2010, có-
pia do Acórdão proferido nos autos do processo no TC 
009.415/2010-6, pelo Plenário desta Corte na Sessão 
Extraordinária de 8-12-2010, acompanhado do Rela-
tório e do Voto que o fundamentam.

Atenciosamente, – Ubiratan Aguiar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os Avisos nºs 1.214, 2.251 e 2.295, de 2010, 
foram juntados aos processados das respectivas Re-
soluções.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu o Aviso n° 100, de 
2010 (n° 102/2010, na origem), do Banco Central do 
Brasil, encaminhando, nos termos do inciso II do art. 
7° da Lei n° 9.069, de 1995, o demonstrativo das emis-
sões do real referente ao mês de outubro de 2010, as 
razões delas determinantes e a posição das reservas 
internacionais a elas vinculadas.

É o seguinte o aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A matéria vai à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu do Presidente da Re-
pública as seguintes Mensagens:

– nº 323, de 2010 (nº 695/2010, na origem), que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 
46, de 2008, (nº 709/2007, na Casa de origem, 
do Deputado Magela), que revoga o art. 508 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. 
(Revoga o artigo que permite a rescisão de con-
trato de trabalho, por justa causa, do empregado 

bancário inadimplente), sancionado e transfor-
mado na Lei nº 12.347, de 2010; e

– nº 324, de 2010 (nº 698/2010, na origem), que resti-
tui os autógrafos do Projeto de Lei de Conversão 
nº 13, de 2010, que altera as Leis nºs 8.666, de 
21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro 
de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004, 
e revoga o § 1º do art. 2º da Lei nº 11.273, de 
6 de fevereiro de 2006, (proveniente da Medida 
Provisória nº 495, de 2010), sancionado e trans-
formado na Lei nº 12.349, de 2010.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Foram encaminhados à publicação os Pare-
ceres nºs 1.742 e 1.743, de 2010, das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania; e de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e de Fiscalização e Controle, 
respectivamente, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 55, de 2007 (nº 2.938/2004, na Casa de origem, do 
Deputado Dr. Rosinha), que altera dispositivos da Lei 
nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embala-
gem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 
a importação, a exportação, o destino final dos resíduos 

e embalagens, o registro, a classificação, o controle, 
a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus com-
ponentes e afins, e dá outras providências.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias teis a fim de receber emendas, nos termos do art. 
235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 
1.744, de 2010, da Comissão de Assuntos Econômi-
cos, que conclui pela prejudicialidade do Projeto de 
Lei do Senado nº 11, de 2010, de iniciativa da CPI 
da Petrobras, que altera o § 2º do art. 30 da Medida 
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, para 
estabelecer que, em relação à variação cambial, a op-
ção pelo regime de apuração da base de cálculo do 
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imposto de renda, da contribuição social sobre o lucro 
líquido, da contribuição para o PIS/PASEP e CONFINS 
e da determinação do lucro da exploração, quando da 
liquidação da correspondente operação, poderá ser feita 
a qualquer tempo, dentro do exercício financeiro.

A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-
tunamente, a fim de ser declarada prejudicada, nos 
termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 175, 
176, 181, 184 e 185, de 2010, da Presidente da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica 
a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 22 e 13, de 2010, e dos Projetos 
de Lei da Câmara nºs 109 e 108, de 2010; e 215, de 
2009, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. n° 175 /2010/CE

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2°, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 22, de 2010, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Augusto Bote-
lho, que “Acrescenta inciso ao art. 59 da Lei n° 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, para assegurar o aces-
so escolar ao educando cuja deficiência o impede 
de frequentar estabelecimentos de ensino.”, com as 
emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 176/2010/CE

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2°, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do 
Projeto de Lei do Senado n° 13, de 2010, de autoria 
de Sua Excelência a Senhora Senadora Marisa Ser-
rano, que “Acrescenta dispositivo à Lei n° 8.069, de 
13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências, 
para instituir a Semana Nacional de Prevenção à Gra-

videz Adolescente não Planejada.”, com as emendas 
oferecidas.

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 181/2010/CE

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1°, IV e 2°, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 109, 
de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Depu-
tado Arnaldo Faria de Sá, que “Institui o Dia Nacional 
do Empresário Contábil.”

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. n° 184/2010/CE

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1°, IV e 2°, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 108, 
de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor De-
putado Roberto Alves, que “Institui a Semana de Mo-
bilização Nacional para a Busca e Defesa da Criança 
Desaparecida.”.

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 185/2010/CE

Brasília, 14 de dezembro de 2010

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91, do 

Regimento Interno do Senado Federal, comunico a 
Vossa Excelência que esta Comissão deliberou, em 
caráter terminativo, na reunião realizada nesta data, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 215, 
de 2009, de autoria de Sua Excelência o Senhor De-
putado Beto Albuquerque, que “Confere ao Município 
de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul, o 
título de Berço da Colonização Alemã no Brasil.”.

Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Com referência aos Ofícios nºs 175, 176, 181, 
184 e 185, de 2010, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que foram 
deferidos, nos termos do Ato da Mesa nº 2, de 2009, 
os seguintes Requerimentos:

– nº 902, de 2010, do Senador Marco Maciel, que 
solicita a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 339 e 453, de 2008, e 541, 
de 2009. Deferido o Requerimento, as matérias 
passam a tramitar em conjunto e vão à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania, em 
decisão terminativa.

– nº 921, de 2010, do Senador Demóstenes Torres, 
que solicita a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 243, de 2002, e 269, de 
2004. Deferido o Requerimento, as matérias pas-
sam a tramitar em conjunto e vão à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, em deci-
são terminativa.

– nº 926, de 2010, do Senador Marco Maciel, que 
solicita a tramitação conjunta das Propostas de 
Emenda à Constituição nºs 33, de 2002, 14 e 88, 
de 2007. Deferido o Requerimento, as matérias 
passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.

– nº 928, de 2010, do Senador Pedro Simon, que 
solicita o desapensamento do Projeto de Lei do 
Senado nº 44, de 2006, a fim de que tenha tra-
mitação autônoma, dos Projetos de Lei do Se-
nado nºs 110, de 2006, e 312, de 2007. Deferido 
o Requerimento, o Projeto de Lei do Senado nº 
44, de 2006, passa a tramitar autonomamente 
e vai às Comissões de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo a esta 
última a decisão terminativa. Os Projetos de Lei 
do Senado nºs 110, de 2006, e 312, de 2007, 
apensados, vão às Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania; de Assuntos Econômicos; 
e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e 
Fiscalização e Controle, cabendo a esta última 
a decisão terminativa.

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

Concedo a palavra, inicialmente, ao Senador Val-
ter Pereira, do PMDB de Mato Grosso do Sul.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Sr. Presi-
dente, eu gostaria, se possível, de falar após a palavra 
do Senador Valter Pereira.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta semana co-
meça a contagem regressiva de minha permanência 
nesta Casa. Acontece que não fui candidato e o meu 
mandato vai expirar, portanto, no dia 31 de janeiro 
próximo.

Eu gostaria até de dar uma informação, que acho 
esta Casa já tem e que seria até desnecessária, mas 
é relevante para aquele grande público que assiste à 
TV Morena. O motivo do meu afastamento não de-
correu de nenhuma ficha, Senador Marco Maciel. Na 
verdade, fui vítima de manobras políticas dentro do 
meu próprio Partido, que acabaram impedindo que 
eu fosse candidato.

Tive a honra de substituir nesta Casa o saudoso 
Senador Ramez Tebet, um político exemplar, que repre-
sentou Mato Grosso do Sul com brilho incomum. Meu 
histórico de legislador e a responsabilidade de suceder 
uma figura tão relevante estimularam-me a trabalhar 
com afinco durante esses últimos quatro anos.

É essa inserção em mais um capítulo da minha 
vida parlamentar que me traz agora a esta tribuna. 
Entendo necessário resgatar os principais tópicos de 
minha atuação a fim de dar aos meus conterrâneos lá 
do Mato Grosso do Sul e àqueles que acompanham 
a nossa atuação, em todo o Brasil, a oportunidade de 
fazer aquela avaliação a que não pude me submeter, 
em razão da manobra política a que me referi.

Vim para cá com a clara convicção de que o Se-
nado da República é o templo da Federação. Dessa 
forma, a priorização dos interesses do meu Estado e 
também dos demais Estados brasileiros e dos Municí-
pios de Mato Grosso do Sul, a exemplo dos Municípios 
de todo o País, se afigurava como fundamental. Para 
tanto, deveria legislar, seja como autor ou como rela-
tor, debater, nas Comissões e nesta tribuna, e postular 
aqui e nos ministérios.

Partindo desse juízo, aproveitei minha condição 
de Presidente interino da CCJ e retomei a discussão 
sobre a criação de uma agência para o desenvolvimento 
da Região Centro-Oeste. Era junho de 2007.

Naquele órgão dormitava um projeto que criava a 
versão da extinta Sudeco, que havia prestado grandes 
serviços ao meu Estado e à Região Centro-Oeste, mas 
que, em dado momento, o Governo entendeu que de-
veria proscrever. Então, essa recriação, para a Região 
Centro-Oeste, era de grande relevância e, por isso, nós 
fomos nos escaninhos da Comissão de Constituição e 
Justiça e de lá tiramos o Projeto de Lei da Câmara nº 
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119, de 2006, quando, depois de conversar com vá-
rios Parlamentares da região, designei para relatá-lo 
a ilustre Senadora Lúcia Vânia.

A representante de Goiás, essa mulher opero-
sa, promoveu incansáveis e habilidosas negociações, 
aprimorou sua redação original, que tinha começado, 
na verdade, no Governo, e deu condições para que 
o projeto fosse votado. Uma vez aprovado, o projeto 
transformou-se na Lei Complementar nº 129, de 2009. 
Com a sanção do Presidente Lula, a Sudeco ganhou 
certidão de nascimento.

No contrapé, veio ainda o Fundo de Desenvol-
vimento do Centro-Oeste, que já estava previsto na 
Constituição, mas precisava ganhar também a sua cer-
tidão de nascimento na lei infraconstitucional. Hoje, só 
falta ganhar forma física para que entre definitivamente 
em operação, e nós esperamos que isso aconteça no 
Governo da Presidente Dilma, pois só não se efetivou 
ainda porque depende desses fóruns de decisão, como 
as tratativas com o novo Governo.

Mas o nosso dever de casa, aquilo que tínhamos 
que fazer para impulsionar esse projeto no Congresso, 
especialmente no Senado da República, esse dever foi 
cumprido, e a iniciativa que tomei naquele momento 
foi fundamental e decisiva. Assim, o meu Estado de 
Mato Grosso do Sul, o antigo Estado de Mato Grosso, 
Goiás e o Distrito Federal ganharam as ferramentas 
mais importantes para promover um desenvolvimento 
planejado, sustentável e duradouro.

Não parou por aí o meu empenho em favor dos 
entes mais pobres da Federação. Prefeitos de todo o 
Brasil se concentravam nesta Capital para postular 
a administração de uma montanha de R$22 milhões 
de dívidas com o INSS, que se foram acumulando ao 
longo do tempo. Eu estava ao lado deles.

Fui Relator do Projeto de Lei de Conversão nº 
10/2009, que foi originário da MP nº 457, daquele mes-
mo ano, e, nessa condição, estendi o alongamento para 
até 240 meses de todo esse passivo. Foram beneficia-
das cerca de 1.200 prefeituras brasileiras. A sanção 
presidencial à Lei nº 11.960, de 2009, decorrente desse 
Projeto de Conversão, só não foi melhor porque o Pre-
sidente da República acabou vetando outra emenda 
de minha autoria, que garantiria o encontro de contas 
entre a União e os Municípios. No meu entendimento, 
isso era fundamental, porque é incompreensível que, 
tendo o Município créditos com a União, não possa 
deduzir de sua dívida esses ativos.

Consciente de que o dilema dos Municípios não 
se limitava a esse crônico passivo, mas também à 
sua baixa arrecadação, aliei-me às suas lutas para 
melhorar a distribuição de recursos tributários, espe-
cialmente oriundos da União Federal. Quantas vezes 

não levantei a minha voz aqui, desta tribuna, e quantas 
outras não participei de articulações para melhorar as 
receitas das nossas municipalidades. O meu gabinete 
transformou-se numa espécie de sucursal da Confede-
ração Nacional dos Municípios, para onde convergiam 
numerosas lideranças dessa entidade representativa 
das municipalidades brasileiras.

Tenho um filho que é prefeito. Cansei de recebê-
lo junto com todos os prefeitos, prefeitos originários de 
todos os Estados brasileiros. O Prefeito Beto Pereira, 
que é um dos ativistas do municipalismo em nosso País, 
era não só porta-voz dos Municípios de Mato Grosso 
do Sul, como também da própria CNM.

Se é verdade que essa luta não conquistou o 
desejável critério de distribuição de receitas, não é 
menos verdade que a parceria que estabelecemos 
com os prefeitos de todo o País produziu resultados 
altamente significativos. A Emenda Constitucional nº 
55, de 2007, resultou de amplos debates de todas 
essas dificuldades e refletiu sobretudo esse diálogo 
profundo, a pressão dos prefeitos, capitaneados pela 
Confederação Nacional dos Municípios.

A verdade é que, com essa medida, as prefei-
turas passaram a receber 1% a mais do Fundo de 
Participação dos Municípios. Para muita gente, essa 
é uma parcela pequena, mas quem conhece as afli-
ções das prefeituras sabe muito bem que não é tão 
insignificante. É o dinheiro com que muitas delas hoje 
estão custeando o 13º salário, vez que o repasse se dá 
exatamente no mês de dezembro. Nesse particular, é 
preciso reconhecer a sensibilidade do Presidente Lula, 
que, em vez de reagir às pressões, sentou-se também 
com prefeitos e parlamentares e negociou.

Por outro lado, contemplei quase todos os Muni-
cípios do meu Estado com recursos da União. Foram 
emendas orçamentárias de minha autoria ou dotações 
do Governo. A maior parte das quais para ajudá-los 
na infraestrutura urbana, em aterros sanitários, em sa-
neamento básico, em unidades de saúde e em outras 
tantas obras que são indispensáveis e para as quais 
os Municípios têm dificuldades, têm deficiências de 
recursos.

Graças a tais aportes, Três Lagoas vai-se livrar 
dos trilhos que obstruem o tráfego urbano; Corumbá 
ganhou um contorno rodoviário no valor de R$12 mi-
lhões, para disciplinar o transporte da BR-262, Brasil/
Bolívia, porque esse foi o valor dos recursos que, junto 
com outros parlamentares, alocamos. E Campo Grande 
foi aquinhoada com recursos para dar prosseguimento 
às obras do anel rodoviário, alcançando as BRs 060, 
163 e 262. O valor que conseguimos aprovar foi da or-
dem de R$17,5 milhões, dos quais o Governo Federal 
já liberou R$7,5 milhões.

371ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



59512 Sábado 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

Sr. Presidente, estou me referindo a uma emenda 
que teve a minha participação e também a participação 
de dois outros Parlamentares: o Deputado Nelson Trad 
e o Deputado Antonio Cruz.

A fim de mitigar o impacto do crescimento de 
Três Lagoas, destinei emendas para a construção de 
uma ponte que liga essa simpática cidade ao Municí-
pio de Castilho, no Estado de São Paulo. Os recursos 
não puderam ser utilizados por desinteligências entre 
o Dnit e a construtora, mas a ponte entrou na LDO, 
entrou na Lei Orçamentária, no PPA, no PAC, e todas 
essas incursões foram determinadas pela obstina-
ção que tínhamos de socorrer o Município que hoje 
sofre os impactos de um extraordinário crescimento, 
um processo de industrialização incomum, que con-
gestiona e coloca em risco a infraestrutura disponível 
neste momento.

Outra obra de grande significação para a infraes-
trutura da região é a restauração e alargamento da BR-
356 de Três Lagoas a Brasilândia. É o trecho destinado 
ao transporte da VCP. A VCP Celulose, Sr. Presidente, 
é uma das maiores empresas de celulose do Planeta, 
que se instalou lá no Município de Três Lagoas. E esse 
mesmo trecho vai servir para o transporte de fertilizan-
tes de uma unidade produtora da Petrobras. 

Além das verbas do Erário, não faltei com o meu 
empenho para viabilizar operações de crédito a fim de 
atender demandas de grande repercussão. Foi o caso 
de dois financiamentos, financiamentos de peso para a 
prefeitura da minha cidade de Campo Grande. Um de 
R$17 milhões junto ao Fonplata – Fundo de Financia-
mento para o Desenvolvimento da Bacia do Prata. O 
dinheiro destinou-se à conclusão das obras do córrego 
de Imbirussu, lá na Capital de Mato Grosso do Sul. O 
outro financiamento, da ordem de US$19,3 milhões, 
do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
destinou-se a vários projetos de mobilidade urbana e 
da orla ferroviária, que é também conhecida como orla 
morena de Campo Grande.

A viabilização de ambos dependia de autoriza-
ção do Senado. A pedido do Prefeito Nelson Trad Fi-
lho, engajei-me na sua aprovação tempestiva – nós 
estávamos trabalhando contra o tempo para a sua 
aprovação nessas duas propostas. Conseguimos isso, 
e conseguimos em tempo recorde.

Para o Governo de Mato Grosso do Sul, destinei 
emendas que alcançaram mais de R$100 milhões, ao 
todo algo em torno de R$102,5 milhões.

No campo legislativo, enfrentei missões espi-
nhosas para apaziguar contenciosos municipais. Foi 
o caso, por exemplo, da chamada PEC dos Vereado-
res. O Judiciário havia reduzido número deles, mas 
manteve o mesmo volume de recursos para as Câ-

maras Municipais. A Câmara Federal tentou resolver 
o problema, num primeiro momento, por meio da PEC 
nº 20, de 2008, resgatando o número de vereadores, 
mas introduzindo, simultaneamente a isso, um corte 
tão profundo na participação financeira do legislativo 
municipal que inviabilizava o funcionamento de uma 
infinidade de Câmaras Municipais. Para resolver esse 
paradoxo, veio a PEC nº 47, de 2008, sob os auspícios 
do Senador César Borges. Fui designado Relator e, 
nessa condição, enfrentei um desafio: reduzir os gastos 
sem comprometer o funcionamento dessas edilidades. 
E foi exatamente isto o que consegui: as Câmaras se-
rão recompostas – a próxima legislatura municipal já 
vai mostrar isso –, mas vão gastar menos, Senador 
Mão Santa, e nenhuma delas será fechada.

A forte expressão do agronegócio e da agricultura 
familiar em nosso País encontra em Mato Grosso do 
Sul um de seus maiores redutos de produção. Distin-
guido para ser presidente da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária desta Casa, garanti o debate dos 
assuntos mais polêmicos desse setor, e muitos deles 
frutificaram. Foi o caso dos fertilizantes, por exemplo. 
O Governo, que debateu conosco os malefícios do 
cartel que controla a importação e a comercializa-
ção desses insumos, ousou, retomando a Petrobras 
à atividade produtiva de fertilizantes. Três Lagoas foi 
beneficiada com uma das unidades da nossa esta-
tal, da nossa “neo-estatal”, porque hoje a Petrobras 
não é tão estatal assim, já que, numa modalidade de 
ações, a iniciativa privada é majoritária. A Vale do Rio 
Doce também acompanhou essa postura e ingressou 
na produção.

No momento em que apareceram os primei-
ros e tímidos sinais da crise financeira internacional, 
antecipamos a discussão de todos os cenários que 
poderiam repercutir na atividade agrícola. Foi a par-
tir de março de 2009. Nessa ocasião, deflagramos a 
discussão sobre seus efeitos na indústria frigorífica, 
na suinocultura, na exportação de carne bovina e na 
rastreabilidade da produção animal, que hoje é uma 
exigência muito forte dos mercados internacionais. E, 
para o Brasil garantir o seu naco, a sua fatia precisa 
adaptar-se. Quatro audiências públicas foram realizadas 
naquela ocasião. Governo e Oposição estiveram lado 
a lado para avaliar os impactos e mitigá-los. Além de 
lograr êxito nesse objetivo, conseguimos administrar 
crises pontuais como o embargo à carne no Estado 
do Pará e a questão de linhas de transmissão que afe-
tou o Município de Chapadão do Sul, no meu Estado. 
O debate sobre a desmedida aquisição de terras por 
estrangeiros também foi deflagrado na Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária. A partir de lá, ganhou 

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL372



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 18 59513 

corpo, e, hoje, o assunto está regulamentado pela 
Advocacia-Geral da União.

Para a agricultura familiar destinei recursos de 
R$17 milhões, e, desse total, o Governo Federal fez o 
empenho já de R$9,2 milhões para o Estado de Mato 
Grosso do Sul, já que a emenda ajustava-se, especial-
mente, a uma execução pelo Governo do Estado.

Honra-me, Senador Mão Santa.
O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Senador Valter Pe-

reira, V. Exª encontrou uma missão muito difícil. Nosso 
Partido é símbolo da grandeza de Ramez Tebet, que 
foi Presidente desta Casa num momento muito difícil. 
No meu gabinete, só há retrato do Papa João Paulo, de 
Petrônio Portella e dele – só finados. Havia um retrato 
meu e de minha esposa numa festa. Ele foi Ministro e 
me ajudou quando governei o Piauí. Em todo o período, 
acabei esses assuntos. Tudo o que havia lá – barra-
gens e tudo o mais – resolvi. Tanto é que o condecorei 
com a maior comenda, a Grã-Cruz Renascença. Foi 
um amigo quando cheguei aqui. V. Exª o substituiu. 
No Mato Grosso, também estive na cidade de Ramez 
Tebet. Mas quero dizer que fui ao Mato Grosso e vi a 
grandeza que V. Exª representa, a respeitabilidade que 
V. Exª tem no mundo jurídico e a liderança que tem no 
MDB – liderança, excelência. É histórico: árvore boa 
dá bons frutos. Temos filhos que lideram. Essas coisas 
existem em política. Tive até de me afastar do MDB 
em uma situação, como V. Exª, que foi para um partido 
pequeno numa situação difícil. Mas V. Exª substituiu 
com grandeza. Foi como naquela Copa, não sei se V. 
Exª se lembra, quando saiu o Pelé – estamos perdi-
dos – e entrou o Amarildo, e fez um bocado de gol e 
fomos campeões do mundo. V. Exª foi um Marechal 
Floriano que substituiu Deodoro. V. Exª foi um Sarney, 
que substituiu, com tanta grandeza, a esperança que 
o povo tinha no Tancredo em um momento difícil. Mas 
a vida é assim. V. Exª que já tinha uma vida política 
extraordinária, V. Exª se afirma aqui. Acho que como 
Suplente, V. Exª vai ficar na história; V. Exª e Fernando 
Henrique Cardoso também, que era Suplente de Car-
valho Pinto, que foi ser Governador, e ele adentrou, e 
está aí. Então, V. Exª mostrou a grandeza, que é isso 
mesmo, que é a clareza, não é como passaram para 
a opinião pública, não. O suplente é igual. Às vezes, 
pode ser até melhor, dependendo das circunstâncias 
de cada setor. Então, os nossos aplausos. Mas é des-
tinação. É o seguinte: a história é assim, nos reserva 
algo. O Machado de Assis dizia ter o destino é como 
a lousa. Tem que apagar o passado para escrever o 
futuro. Agora, nasce uma necessidade da democracia. 
Nasce. Não fomos nós que a fizemos não. A democra-
cia significa parlamento e parlamento significa povo. 
Somos filhos da Europa. Temos pouco a ver com o 

Oriente; pouco a ver. Alá não é nosso Deus; Maomé 
não nos guia; não somos muçulmanos; não tratamos 
mal a mulher, a tratamos bem. Somos europeus. Jesus 
entrou aqui pelos europeus. Está aqui o Marco Maciel, 
que é cristão. E, lá na Europa, guerra, complicação e 
tudo, surgiu o Parlamento Europeu, que é o símbolo 
da democracia. Todos nós sabemos, só não sabe disso 
quem não quer ver: acabaram-se as guerras, unifica-
ram a moeda, os desníveis sociais. Está aí Portugal. 
E o nosso Parlasul, que todo Parlamentar de juízo, de 
bom senso e dignidade – ali está o nosso Mozarildo 
Cavalcanti, símbolo da classe médica, maior expoente 
da Maçonaria –, vê a necessidade, embora S. Exª não 
seja beneficiado, mas vê. Vejam o Parlamento Euro-
peu, que acabou com a guerra na Europa, unificou a 
moeda, paz, valorizou a Europa, criou-se o elo e tudo 
o mais, e nós, aqui, temos o sonho de Simon Bolívar: 
fazer a unificação dos países da América do Sul – San 
Martin. Depois esse sonho foi intensificado e vivido por 
Alfonsín, e pelo estadista que temos aqui, que é o Se-
nador Sarney. Avançaram muito...Era beligerância, era 
guerra. Brasil e a Argentina não podiam se ver, porque 
queriam se matar antes de 1980. Tudo isso devemos 
ao Sarney, ao Alfonsín e ao Presidente Collor. Quanto 
a nós, o destino colocou o País – atentai bem! – retar-
datário. Fomos retardatários. Fomos retardatários na 
independência. Todos os países da América do Sul 
foram independentes antes de nós: Venezuela, Chile 
e tal. Fomos retardatários na independência. Fomos 
retardatários na República. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Na 
escravatura...

O Sr. Mão Santa (PSC – PI) – Levou 100 anos 
para – igualdade, liberdade e fraternidade – derrubar o 
rei daqui. Cem anos. Na escravatura, uma nódoa, uma 
vergonha. E foi feita por etapa. É um ensinamento. A 
história é para ensinar. A ignorância é audaciosa. Tem 
uns ignorantes aproveitadores que querem ser turis-
tas, levam as coisas na brincadeira. Atentai bem! A 
própria escravatura – que foi a mais bela história deste 
Congresso – foi o Rui que fez a Lei Áurea, antes veio 
a Lei do Ventre Livre e a Lei Sexagenária, que o Rui 
fez, a Princesa a assinou e libertamos os escravos. 
Não é uma página bonita? Mas fomos retardatários, 
muito retardatários. Fomos o último País. E agora, no 
Parlasul, vergonhosamente, os aproveitadores estão 
nos fazendo retardatários. Já começou, já funcionou. 
Querem recrudescer o sonho. Quando Dom João VI 
disse – atentai bem! –: “Filho, coloque a coroa antes 
que um aventureiro a coloque”, falava do Simon Bolívar, 
Senador Marco Maciel, que ia mesmo derrubar os reis, 
como saiu derrubando por aí. Quer dizer, a vergonha 
da Guerra do Paraguai, quando recebemos dinheiro 
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do poder perverso, que era econômico – isso é que 
é – para aniquilarmos o nascimento de um parque in-
dustrial no Paraguai. Nós já devíamos – eles tinham 
trazido Dom João VI, o mantido, eram mais fortes do 
que Portugal aqui, os impostos do material inglês era 
mais barato. Então, é isso que queremos dizer, para 
evitar essas guerras. Problema de fronteira, de tóxico, 
problema universitário ao se formar em um lugar e não 
poder exercer a função em outro, problema de moeda, 
de mercado mesmo. Nós não temos turismo. Pergunto-
lhe: mostre-me o turismo o turismo de venezuelanos 
aqui? De um Equador... Então, nasce o Parlasul. Na 
Câmara já existe um pedido de quase 200 assinaturas 
na Secretaria, aguardando apenas que o Presidente 
Sarney envie o nome dos Senadores para os acoplar 
aos nomes daqueles que possam satisfazer as exigên-
cias, aliás, como ocorre no Parlamento Europeu. No 
Parlamento Europeu, um Deputado Federal da Ale-
manha não pode ser do Parlamento. Da França não 
pode, tem que ter exclusividade. E V. Exª, está aí, é o 
destino; é como Machado diz: a lousa está aí e tem 
que apagá-la para escrever de novo”. Antevejo um dos 
nomes extraordinários, pelo seu saber jurídico, pela sua 
dedicação, para ser Deputado do Parlasul, que fortale-
cerá a democracia no mundo. Então, é isso. V. Exª tem 
muito serviço a prestar ao Brasil e à democracia.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço o aparte de V. Exª. 

Quero dizer claramente o seguinte: no meu Mato 
Grosso do Sul, V. Exª tem uma inserção extraordinária 
e, quando estiver lá para fazer uma visita a Três Lagos, 
deve-se lembrar muito bem, que, ao entrarmos em um 
restaurante, V. Exª foi abordado por várias pessoas. 
Então, acredito que V. Exª realmente vai fazer muita 
falta nesta Casa pela forma como atua e pela coragem 
que sempre lhe move.

Quero realçar aqui a amizade que sempre cul-
tivamos e que não interferiu, em nenhum momento, 
nem nas nossas divergências. Saio daqui com muita 
estima por V. Exª e pelos colegas com os quais tenho 
convivido aqui.

Honra-me, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão 

do aparteante.) – Nobre Senador Valter Pereira, gos-
taria de iniciar minhas palavras cumprimentando-o 
pela forma competente que sucedeu o nobre homem 
público Ramez Tebet. V. Exª fez uma referência extre-
mamente encomiástica, elogiosa, ao Senador Ramez 
Tebet, com quem tive a oportunidade de conviver em 
alguns episódios da vida pública, tanto a dele, quanto 
a minha. V. Exª se houve com competência, espírito 
público, seriedade. Pois, tanto isso é verdade que V. 
Exª presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado Federal, uma das mais impor-
tantes do Congresso Nacional, e, agora, faz prestação 
de contas dos seus compromissos com sua gente do 
Mato Grosso do Sul. O Centro-Oeste é talvez, em ter-
mos relativos, a região que mais cresce em nosso País. 
Isso é resultado do trabalho de seus representantes 
no Congresso Nacional, quer na Câmara dos Deputa-
dos, quer especificamente aqui na Casa da Federação. 
Por isso, quero cumprimentá-lo pela prestação que V. 
Exª faz, posto que a próxima semana será a última 
será da atual legislatura. Aproveito a ocasião para 
cumprimentá-lo pelo desempenho e, certamente, o 
trabalho de V. Exª terá o merecido reconhecimento de 
seus conterrâneos que acompanharam sua diligente 
atuação, de ouvi-lo em sucessivas oportunidades, so-
bre temas importantes da sua região e do País. Meus 
cumprimentos a V. Exª, portanto.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Agra-
deço a manifestação de V. Exª, que enriquece o nosso 
pronunciamento, não só pela generosidade de suas pa-
lavras, como, sobretudo, pela autoridade que granjeou 
ao longo de sua vida pública, marcada por momentos 
de grande decisão, momentos que efetivamente a sua 
intervenção foi fundamental para que a democracia 
neste País fosse consolidada e para que as instituições 
democráticas tivessem a credibilidade que é indispen-
sável em todas as instituições democráticas.

Muito obrigado a V. Exª.
Honra-me, Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador 

Valter, eu quero dizer da satisfação de eu estar aqui 
com o senhor, embora lamentando que, por circuns-
tâncias, a gente não vai estar por mais tempo juntos 
aqui. Eu sempre ouço falar que os votos dos Senadores 
que vêm aqui como suplentes foram do titular. Mas as 
pessoas esquecem que é mais difícil ser um Senador 
suplente do que um Senador que foi votado, porque, 
ao ser suplente, há a dificuldade de substituir. Ontem, 
tivemos aqui o Senador Praia falando. Ele estava di-
zendo como foi difícil, e é difícil, substituir um homem 
como Jefferson Péres. É diferente daquele que chega 
aqui, senta-se e não está substituindo. Ninguém com-
para ele com ele mesmo. O senhor teve a tarefa de 
substituir aqui Ramez Tebet, um dos Senadores mais 
queridos que esta Casa teve; além das suas qualidades 
de político, da sua história, mas um homem querido por 
todos. Eu quero lhe dizer que, nesses anos em que o 
senhor ficou aqui, substituiu plenamente um homem 
que aparentemente seria insubstituível. A maneira 
como o senhor se dedicou ao seu Estado; a maneira 
como dava a nós a impressão de fazer o dever de casa 
cuidadoso, na hora de chegar aqui com suas posições 
sobre cada problema brasileiro; a maneira como se ex-
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pressou ao longo de todo esse tempo; a maneira como 
demonstrou conhecimento e preocupação com o Brasil 
inteiro, pois somos Senadores da República. Embora 
representemos um Estado, eu quero dizer que, por 
tudo isso, foi uma grande honra ter estado todo esse 
tempo com o senhor. Obviamente, na vida pública a 
gente continua cada um em sua função, mas sempre 
ligado. Eu quero dizer que o tempo que eu ainda ficar 
aqui, o senhor pode contar com o amigo, e eu espe-
ro contar com a sua amizade, estarmos juntos nessa 
mesma luta por um Brasil onde cada brasileiro tenha 
a mesma oportunidade na vida, não importa a cidade 
onde nasceu, não importa a renda de sua família. Que 
haja desigualdade, mas não por falta de oportunidade 
para você vencer na vida. Um grande abraço e para-
béns! Parabéns a gente só deve dar quando termina 
mandato. Ninguém deve dar parabéns quando o man-
dato começa, porque o que vale mesmo para receber 
parabéns é ter cumprido a sua missão. O senhor cum-
priu essa missão e outras muitas missões ainda vai 
cumprir pelo seu Estado e pelo Brasil.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mui-
to obrigado, Senador Cristovam Buarque. V. Exª tem 
sido uma bússola aqui para mim e para muita gente. 
Um homem que faz da causa pública a razão de ser 
da atividade política.

V. Exª teve oportunidades extraordinárias, como 
por exemplo ser Governador novamente do Distrito 
Federal, e preferiu ficar aqui porque aqui V. Exª serve 
não só à população do Distrito Federal, mas ao povo 
brasileiro. Então é um grande exemplo que me fez 
prestar atenção mais ainda naquilo que eu já prestava, 
no seu caráter, na sua linha. De sorte que a sua ami-
zade para mim é muito cara. Saiba que essa amizade 
a que V. Exª se refere tem mão dupla, vem de lá para 
cá e daqui para lá.

Mas eu estava falando, Sr. Presidente, dos desa-
fios que enfrentei. Um deles foi com relação à questão 
indígena, sobretudo à questão das reservas indígenas. 
Esta tribuna foi palco de grandes discussões, e o Pre-
sidente Mozarildo Cavalcanti, que está comandando 
os trabalhos hoje, foi um dos atores que mais subiu a 
esta tribuna para tentar soluções que compatibilizas-
sem, de um lado, a preservação dos interesses que não 
são apenas dos indígenas, mas de toda a sociedade 
brasileira, de preservar esta cultura; de outro lado, o 
interesse econômico, que também precisa ter a maior 
atenção porque, afinal de contas, o País precisa pro-
duzir, os trabalhadores precisam trabalhar, e só através 
do bom senso e do uso da razão é que poderemos 
enfrentar esses desafios.

Consegui a aprovação na CCJ do parecer que 
lavrei na PEC nº 3, de 2004, que autorizava a indeni-

zação da terra nua destinada às reservas indígenas, 
e fui o Relator desta PEC, por causa de um apelo do 
próprio Senador Mozarildo Cavalcanti, que sentia que 
essa questão estava sendo procrastinada, que ninguém 
queria enfrentá-la. Por isso, foi feito, num determinado 
momento, um edifício de vários andares, com várias 
proposta apensadas, a fim de dificultar ainda mais a 
tramitação. E o Senador Mozarildo tinha toda razão, 
porque, hoje, o proprietário é simplesmente expropria-
do, não importando se é portador de justo título ou não, 
ou se é proprietário há 50 ou há 100 anos.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Senador Valter 
Pereira, permita-me um aparte?

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Honra-
me, Senador Marco Maciel.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE) – Nobre Sena-
dor Valter Pereira, eu o interrompo mais uma vez para, 
desta feita, por solicitação da Senadora Lúcia Vânia, 
representante do Estado de Goiás aqui no Senado 
Federal, recentemente reeleita, dizer que, em face de 
compromissos em órgãos públicos durante o perío-
do da manhã, ela não pôde estar presente à fala de 
V. Exª. Pediu-me, então, que transmitisse a V. Exª os 
agradecimentos pela colaboração que V. Exª deu para 
viabilizar o projeto da Sudeco, pelas atividades que V. 
Exª realizou para criar condições para que o Centro-
Oeste, de alguma forma, possa ter um maior impulso 
econômico e social. Pediu-me, também, que dissesse 
a V. Exª do seu reconhecimento dos trabalhos que fez, 
em parceria com V. Exª, em favor da Região Centro-
Oeste, que é uma região de grande potencialidade 
econômica – e estou certo disso – e também por ser 
uma região que tende, sobretudo a partir de Brasília, 
a ter um enorme desenvolvimento econômico, social 
e cultural. Portanto, quero deixar, com essas palavras 
que são da Senadora Lúcia Vânia, os cumprimentos 
renovados a V. Exª.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, Senador Marco Maciel, e muito obrigado à 
Senadora Lúcia Vânia, com quem realmente fizemos 
uma parceria das mais proveitosas por toda a Região 
Centro-Oeste, já que estamos nos reportamos a uma 
das Parlamentares mais diligentes que já conheci.

Pois bem, Sr. Presidente, eu estava falando sobre 
a PEC nº 3. O Projeto está pronto, está aqui, no Ple-
nário, para ser votado. O que está faltando, Senador 
Mozarildo, é apenas uma articulação mais profunda, 
que deixou de acontecer exatamente em razão do mo-
mento eleitoral que veio, das campanhas eleitorais, que 
acabaram por inviabilizá-lo. Mas V. Exª vai permanecer 
aqui e, como um dos Parlamentares mais preocupados, 
sabe como é que foi encaminhado todo esse proble-
ma: a Emenda nº 3 foi desapensada, a Emenda de V. 
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Exª está aqui para ser votada também. Então, há duas 
emendas: uma que garante a indenização da terra nua, 
quando for realmente comprovado que é necessária a 
desapropriação para se constituir uma nova reserva 
ou ampliar a antiga. E a outra emenda, que é a de V. 
Exª, é aquela que traz para o Congresso Nacional o 
debate, se é necessário ou não, se vai trazer prejuízo 
ao Município ou não, se vai seccionar muito o Estado 
ou não a criação de uma nova reserva indígena. Então, 
V. Exª terá que prosseguir com essa tarefa da qual nós 
tivemos de nos afastar.

Portanto, Sr. Presidente, são todas essas inicia-
tivas que nós apresentamos. Eu confesso que deixo 
o Senado no momento em que muitas iniciativas de 
minha autoria estão em tramitação. São dezenas de 
projetos, incluindo emendas constitucionais, decreto le-
gislativo; há, inclusive, um decreto legislativo de minha 
autoria que prevê a realização de um plebiscito para 
definir o fuso horário do meu Estado, já que a opinião 
pública lá manifesta inquietação, e há uma outra pro-
posta em tramitação que prevê já a mudança. Então, 
com o plebiscito, evitar-se-ia, tranquilamente, o que 
aconteceu no Estado do Acre, onde a população, em 
dado momento, teve que derrubar a medida por meio 
de um referendo.

Essas iniciativas que deixo na Casa visam apri-
morar costumes políticos, melhorar práticas ambien-
tais, socorrer inativos da Previdência e, sobretudo, Sr. 
Presidente, apresentar uma proposta muito importante 
para enfrentar um dos grandes problemas da população 
brasileira que é a disseminação das drogas. Na minha 
avaliação, é necessário enfrentar esse problema por 
meio da prevenção e da repressão.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Se-
nador Valter.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Já 
concedo um aparte a V. Exª.

Mas tenho um projeto que está tramitando aqui 
e é uma das iniciativas, uma das práticas mais rele-
vantes que temos na área da prevenção: a chamada 
institucionalização do Proerd.

Senador Mozarildo Cavalcanti, honra-me V. Exª.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-

dor Valter, quero dizer a V. Exª que o Senado, nessas 
eleições, perdeu vários e importantes Senadores, e V. 
Exª é um deles. E não interessa! Eu vejo com tristeza, 
quando leio nos jornais ou ouço em rádios ou vejo na 
televisão, dizerem que o Senador suplente, que assu-
me o mandato, é uma pessoa que não foi votada. É 
interessante, porque duvido que alguém que se candi-
date a Senador e coloque, por exemplo, Fernandinho 
Beira-Mar de primeiro suplente se eleja. Os suplentes 
são importantíssimos, compõem o trabalho da eleição 

do Senador. Então, tenho certeza de que um Senador 
como Ramez Tebet, um homem respeitado, teve um 
trabalho muito bom no Senado e no Ministério, tendo 
sido aqui Presidente, quando tive oportunidade de ser 
o 4º Secretário. Vi seu denodo quando, mesmo doen-
te, vinha trabalhar com afinco. Tenho certeza de que 
V. Exª contribuiu, de maneira decisiva, para a eleição 
do Senador Ramez Tebet. Não concordo com essas 
informações, que considero um desserviço à demo-
cracia. É preciso entender que a eleição do Senador 
é majoritária e, assim como a do Presidente da Re-
pública, do Governador e dos Prefeitos, tem de ter um 
Vice. No caso do Senador, há dois vices, dois suplentes. 
V. Exª mostrou que, embora o desafio fosse grande, 
foi muito capaz de honrar o nome de Ramez Tebet, 
substituindo-o. Quero ressaltar o seguinte: V. Exª fez 
uma referência à luta que teve e que eu tive oportuni-
dade de começar, em 1999, quando apresentei uma 
emenda constitucional aqui; mas, infelizmente, estamos 
vivendo uma espécie de patrulhamento no que tange 
à questão ambiental, indígena, etc. Acho que patru-
lhamento é ruim, porque não se elimina preconceito 
com outro preconceito. O que a minha emenda quer 
desde 1999 – e V. Exª já disse aí – é que o Senado, 
representando os Estados, se pronuncie sobre o ver-
dadeiro confisco de terras que o Governo faz aos Es-
tados quando cria uma reserva indígena, uma reserva 
ecológica. Enfim, é preciso que o Senado, representan-
do os Estados, pronuncie-se. Ninguém está querendo 
substituir o papel da Funai, nem o papel do Ministério 
do Meio Ambiente, ou de seus órgãos responsáveis, 
na identificação, delimitação, etc, das terras. Porém, o 
Senado tem que se pronunciar antes que o Presidente 
da República faça a homologação. E, pior, tudo isso é 
feito na faixa de fronteira, inclusive sem ouvir o Con-
selho de Defesa Nacional, como manda a Constitui-
ção. Mas, como disse V. Exª, há aqui, no mínimo, uma 
força oculta silenciosa que não deixa andar a minha 
emenda, a sua emenda, que é mais do que justa. Pois 
alguém que vai para uma terra – quando foi, não era 
reserva indígena –, investe naquela terra, faz todo tipo 
de trabalho e, depois, a Funai resolve dizer que aque-
la terra é indígena, e ele é indenizado apenas pelas 
benfeitorias que fez, numa avaliação imoral, como foi 
o caso da reserva indígena Raposa Serra do Sol, de 
onde foram retiradas 400 famílias, cuja maioria não foi 
ainda indenizada, ou foi mal e porcamente indeniza-
da. Fora isso, V. Exª se houve com muita competência 
em vários outros temas. Quero ressaltar aqui a sua 
relatoria do Código de Processo Civil, que, digamos, 
é a Constituição do cidadão de fato. Na verdade é um 
Código que vem desde 1946.
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O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Não, o 
CPC é de 1973. O CPP é que vem da década de 40.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Mas, 
de qualquer maneira, são décadas de existência.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – É 
verdade. E V. Exª está auferindo bem: os dois são 
oriundos de um período autoritário. Nenhum reflete 
um ambiente de democracia. E as duas propostas, 
agora, serão os primeiros códigos sob a égide do re-
gime democrático. 

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – E da 
nova Constituição.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – E da 
nova Constituição.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então, 
por isso, é preciso que a gente entenda. Eu fui Consti-
tuinte. Houve um período em que havia um Congresso 
revisor, que não revisou nada praticamente. Então, era 
preciso que, logo após a Constituição, fossem atua-
lizados todos esses códigos, e, no entanto, só agora 
o Senado realmente aprovou, o que já foi um grande 
passo. Espero que a Câmara haja de maneira mais 
célere do que costuma agir. Eu sempre ressalvo: não 
estou criticando aqui os Deputados. Fui Deputado por 
dois mandatos. Mas o processo legislativo da Câmara 
já é complicado por si só, porque são 513 Deputados, 
inúmeras comissões. E, além disso, a Câmara é mais 
vulnerável a pressões, até porque o Governo sempre 
constrói maiorias que só aprova aquilo que ele quer. 
Espero que o Governo tenha intenção de aprovar o 
CPC de maneira muita rápida, porque é necessário 
para o cidadão. Portanto, quero terminar cumprimen-
tando V. Exª, dizendo que foi uma honra participar 
desse período em que V. Exª aqui atuou. Como tenho 
dito, pessoas de bem como V. Exª podem até ficar sem 
mandato, mas não devem ficar sem atuar na política, 
porque V. Exª pode até não precisar da política, mas 
a política boa, a política honesta precisa de pessoas 
como V. Exª. Portanto, parabéns pelo tempo que de-
sempenhou seu mandato aqui.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Só te-
nho a agradecer a V. Exª pela manifestação de apreço, 
de carinho, e dizer do reconhecimento que tenho, nesta 
Casa, especialmente a V. Exª, que é um dos Parlamen-
tares diligentes, que não reserva seu mandato para 
exercer a influência nesse ou naquele órgão onde se 
busca até benefícios para um Estado.

Mas V. Exª cumpre aqui a função legislativa, por-
que a função do legislador é usar esta tribuna para de-
bater os problemas do seu Município, do seu Estado, 
do Brasil, os problemas internacionais, as relações do 
Brasil com o exterior. V. Exª está sempre aqui, mesmo 
nas manhãs de sexta-feira – V. Exª e os Senadores 

Marco Maciel, Marconi Perillo, Cristovam, que são 
exemplos que vou levar para o resto da vida.

Eu estava falando sobre as propostas que estou 
deixando para que esta Casa continue apreciando. E 
V. Exªs que estão aqui certamente vão se deparar com 
elas e poderão contribuir. São propostas que visam 
abolir privilégios a criminosos de grande potencial. 
Esta Casa tem que remover alguns obstáculos, obs-
táculos que, às vezes, levam até a outras propostas 
mais hilariantes. Por exemplo, agora há uma propos-
ta em tramitação na CCJ que aumenta a pena de 30 
para 50 anos e outra de 50 para 60 anos. Na minha 
avaliação, ela tem um vício de constitucionalidade, 
mas, na origem, na concepção da proposta, está uma 
irresignação de quem não tolera mais ver o crimino-
so de grande potencial ser condenado e, de repente, 
descobre que a pena a que ele se submetera fora uma 
obra de ficção, porque ele volta às ruas a fim de de-
linquir. Então, essa questão da progressão da pena, 
que é o verdadeiro dogma, é preciso ser enfrentada 
aqui pelo Congresso.

Riscos de morte, danos morais, pensões alimen-
tícias, créditos trabalhistas de empresas sob regime de 
recuperação judicial, todas são preocupações que me 
levaram a trazer propostas que vão continuar sendo 
apreciadas e discutidas nesta Casa.

No entanto, foi exatamente o aprimoramento do 
arsenal jurídico do nosso País o que mais influiu nas 
minhas intervenções durante esses quatro anos. Além 
dos projetos que deixo para maturação e deliberação, 
é preciso realçar esses dois diplomas que foram aqui 
notados pelos meus colegas, especialmente pelo Se-
nador Mozarildo Cavalcanti: o Código de Processo 
Penal e o Código de Processo Civil que, inquestiona-
velmente, são as duas cerejas do bolo. Nesta Legis-
latura, eu não tenho dúvida, são os dois mais impor-
tantes diplomas.

No caso do CPC, que foi aprovado por este Plená-
rio, na última quarta-feira, tive a honra de ser o Relator-
Geral. Estou falando de uma legislação que, sem dúvida 
alguma, é aquilo que eu já disse: a mais importante de 
todas. E tenho convicção, Senadora Lúcia Vânia, porque 
o novo CPC é a ferramenta necessária para tornar a 
Justiça mais próxima da cidadania. Afirmo isso porque, 
hoje, a Justiça é lenta, e o cidadão fica descrente dos 
resultados. Com as mudanças, os processos ganharão 
rapidez e o desfecho, previsibilidade.

Honra-me, Senadora Lúcia Vânia. Aliás, V. Exª 
havia até designado o Senador Marco Maciel para 
representá-la, e ele o fez com brilho.

A Sra. Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Valter 
Pereira, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao 
Senador Marco Maciel por ter usado da palavra em meu 
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nome para dizer a V. Exª da importância de V. Exª nesta 
Casa. Fui sua colega na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e ali pudemos travar uma grande batalha em favor da 
modernização dos códigos, e V. Exª saiu na frente, pelo 
brilhantismo da sua atuação e da sua formação. Portanto, 
quero aqui, também, como Presidente da Comissão de 
Desenvolvimento Regional naquela ocasião, quando V. 
Exª também fazia parte e foi, sem dúvida nenhuma, um 
dos grandes articuladores da formulação da Sudeco, re-
cebendo no gabinete de V. Exª as mais altas autoridades 
da República para discutir o Banco de Desenvolvimento 
do Centro-Oeste, a Sudeco. V. Exª pôde contribuir com a 
sua inteligência, com a sua perspicácia, com a sua forma-
ção, para que nós pudéssemos ter um projeto formatado, 
projeto esse que, acredito, seja um dos mais modernos e 
que poderá alavancar todo o desenvolvimento da Região 
Centro-Oeste. Esta Casa ficará menor sem a presença de 
V. Exª. E eu, particularmente, como sua amiga, como sua 
companheira, sentirei muito a sua ausência aqui, porque 
trabalhamos em parceria, trabalhamos em conjunto. Nos 
respeitamos muito; nos respeitamos ao ponto de, muitas 
vezes, V. Exª, pela sua generosidade, acatar até um fun-
cionário que era meu e que V. Exª abrigou, orientou e fez 
com que ele tivesse uma formação mais densa na área 
jurídica. Portanto, por essa amizade, por esse carinho, 
quero deixar o meu abraço e o testemunho, para que o 
seu Estado saiba que esteve aqui um Parlamentar do 
mais alto gabarito, representando à altura o nosso Mato 
Grosso do Sul aqui, no Parlamento. Portanto, meu abra-
ço, meu carinho. Sucesso para que V. Exª, neste novo 
momento, seja coroado de êxito, como foram coroados 
os seus momentos aqui nesta Casa. 

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Sena-
dora Lúcia Vânia, agradeço imensamente a intervenção 
de V. Exª. Vou emitir um juízo sobre o papel da mulher 
na figura de V. Exª. Há poucos dias me indagaram por 
que a mulher hoje, sendo praticamente maioria da popu-
lação, ainda é minoritária no comando das instituições 
políticas. E eu respondi que a mulher é igual ao touro: 
não sabe a força que tem. E veja que não é só por ser 
mulher que ela tem que ocupar as posições mais im-
portantes, mas porque ela tem a mesma competência, 
tem o mesmo potencial, tem a mesma determinação, 
mas, larga na frente na sensibilidade.

E V. Exª é esse espelho de mulher. V. Exª sempre 
tem atuado com um brilho inusitado, não só na CCJ, 
mas em todas as missões para as quais V. Exª tem re-
cebido incumbência. Portanto, vindas de V. Exª, todas 
essas palavras só podem me envaidecer.

Muito obrigado, e muito obrigado, sobretudo, pela 
sua amizade.

Na função legislativa, Sr. Presidente, deixo o 
Senado com uma certa frustração de não ter conse-

guido aprovar alguns projetos relevantes. No entanto, 
sinto-me recompensado por ter conseguido introduzir 
no ordenamento jurídico outras normas igualmente 
importantes. São diplomas que estão balizando as 
relações entre pessoas e instituições, figurando entre 
eles o Regimento da Comissão de Ética desta Casa, 
que é resultado de uma iniciativa nossa, aprovada por 
este Plenário.

Portanto, a realização do legislador é esta: ver na 
legislação as suas digitais. E eu posso dizer que, sob 
esse ponto de vista, saio reconfortado, porque durante 
o período da Constituinte deixei as minhas impressões 
digitais, que estão registradas por historiadores de todo 
o País. Aqui, nesta Casa, também estou deixando as 
minhas impressões digitais, que vão ficar também no 
ordenamento jurídico do Brasil.

Quero aqui agradecer a todos os Senadores com 
os quais tive uma relação das mais estreitas. Às vezes, 
um curto-circuito aqui, um afago acolá, mas, no balan-
ço dessas relações, o que resultou foi uma amizade e 
um respeito que vou levar para casa.

Agradeço ao Presidente Sarney, em especial aos 
Líderes, nas pessoas dos quais levo a todas as banca-
das esta minha mensagem: Renan Calheiros, Romero 
Jucá, Antonio Carlos Valadares, Arthur Virgílio, José 
Agripino, Osmar Dias, Francisco Dornelles, Aloizio Mer-
cadante, João Ribeiro, Marcelo Crivella, Inácio Arruda, 
José Nery, Marina Silva, Mão Santa, Gim Argello.

Agradeço a minha equipe de trabalho, começando 
pelo meu gabinete, o pessoal do meu gabinete, dedicado, 
responsável por grande parte do trabalho que aqui produ-
zi; à Consultoria Legislativa, aos servidores da Comissão 
de Agricultura, da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, aos servidores desta Casa. Agradeço a todos, 
começando pela Claudia Lyra, que é a comandante da 
administração desta Casa, Diretora desta Casa, passando 
pelo pessoal da lanchonete. Neste particular, eu gostaria 
de prestar uma homenagem, sobretudo na figura de um 
servidor, o servidor que todos nós aprendemos a estimar, 
que está ali, o Zezinho. Todos nós aqui conhecemos o 
Zezinho, que não nos deixa faltar o cafezinho. 

Nos servidores desta Casa, uma característica 
que me marcou profundamente foi a determinação, a 
determinação. Há um servidor que todos os dias está 
nos servindo o cafezinho e que, lá fora, não abandonou 
o ideal, continuou estudando, dedicando-se. De repen-
te, Senador Valdir Raupp, aquele servidor do cafezinho 
chamado Jonson ingressou na universidade. Hoje, é o 
Dr. Jonson, porque é um advogado que nos serve ca-
fezinho e está frequentando um curso para se habilitar 
como advogado por meio do exame da OAB.

Honra-me, Senador Valdir Raupp, meu Líder e 
amigo.
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O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Senador 
Valter Pereira, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, V. Exª 
desempenhou um papel importantíssimo no Congresso 
Nacional, aqui no Senado Federal. V. Exª não envergonhou 
a memória do nosso querido Ramez Tebet, substituindo-o 
na altura do papel e do trabalho que S. Exª desempenha-
va aqui no Senado Federal. V. Exª, que já ocupou cargos 
em diversas esferas da Nação, foi Deputado Estadual do 
Mato Grosso quando ainda era o Mato Grosso gigante, 
que continua sendo, os dois Mato Grosso se dividiram 
e continuaram fortes; V. Exª foi também Deputado Fede-
ral, aí representando o Mato Grosso do Sul, agora, no 
Senado Federal, com muito brilhantismo, com muita in-
teligência e capacidade, relatando matérias importantís-
simas, como agora o Código de Processo Civil. Então, V. 
Exª cumpriu o seu papel com o Senado. Dizem que não 
existe Senador de primeira e segunda classe. Mas tenho 
certeza de que V. Exª foi um Senador de primeira. V. Exª 
foi um Senador de primeira, que contribuiu muito com a 
Nação e vai fazer falta. Eu já ouvi pelo rádio, no carro, 
a Senadora Serys dizendo que V. Exª iria fazer falta ao 
Senado Federal. Não ao Senado Federal; à Nação, ao 
Brasil, porque V. Exª contribuiu, de forma decisiva, para 
as mudanças das leis, como membro da Mesa da CCJ e 
de diversas outras Comissões e aqui no plenário do Se-
nado Federal também. V. Exª deixará saudades aqui no 
Senado. Mas, pela sua juventude, tenho certeza de que 
isso não será uma despedida de maneira nenhuma. V. 
Exª voltará ainda ao Congresso para continuar o trabalho 
em defesa do povo brasileiro. E faço votos de que V. Exª 
seja muito feliz não só neste Natal que se aproxima, com 
sua família, mas também no Ano Novo que se avizinha. 
Que tenha muita paz, muita alegria, muita prosperidade 
sempre, porque V. Exª merece. Parabéns!

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Mui-
to obrigado, Senador Raupp. Tive a honra de ser seu 
liderado e não posso deixar de reconhecer que V. Exª 
sempre pontificou a sua conduta com serenidade, com 
responsabilidade, com equilíbrio. E isso também me fez 
aprender muito como é que se deve comportar numa 
Casa que tem a característica da maturidade. Para 
disputar uma eleição ao Senado, o candidato tem que 
ter 35 anos. Portanto, a maturidade é a característica, 
e V. Exª é símbolo da maturidade.

Senador Geraldo Mesquita, honra-me V. Exª.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB – AC) – Meu 

querido companheiro de Senado, de Partido e de luta, 
Senador Valter Pereira, infelizmente, não pude assistir ao 
seu pronunciamento – estava fora da Casa. Mas percebo 
que se trata de uma prestação de contas. E aqui eu que-
ria fazer uma referência ao fato de que V. Exª presidiu e 
encabeçou um dos movimentos, um dos processos mais 
necessários e interessantes ao País que foi a revisão do 

nosso Código de Processo. V. Exª foi muito feliz nessa 
tarefa, principalmente pelo espírito democrático com 
que se houve, abrindo ao mundo jurídico, à sociedade 
brasileira inclusive, o debate sobre as questões tratadas 
na proposta de revisão de tão importante Código. Creio 
que, se V. Exª tivesse se ocupado tão somente disso no 
Senado Federal, já teria coroado sua passagem nesta 
Casa, oferecendo ao País uma importantíssima contri-
buição. Tenho certeza absoluta de que V. Exª, com seu 
talento e inteligência, em qualquer atividade e circunstân-
cia, estará sempre exercitando o espírito público, estará 
sempre ligado às grandes questões do seu Estado e às 
questões nacionais. Portanto, eu queria aqui lhe dar um 
abraço e agradecer o privilégio da sua companhia neste 
plenário, neste Senado, nesta Casa, durante todo esse 
tempo. Faço votos de que V. Exª tenha sempre essa luz 
que o ilumina, esse coração que bate pelo seu Estado, 
pelo País, pelo povo brasileiro. Conte com seu amigo em 
qualquer circunstância se porventura nos reencontrarmos 
nas estradas da vida deste País. Meus parabéns. Felici-
dades pessoais a V. Exª e à sua família.

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Muito 
obrigado, Senador Geraldo Mesquita, meu companhei-
ro de Partido, meu companheiro de lutas nesta Casa. 
O depoimento de V. Exª tem muita força, até porque 
vem de um homem que tem formação jurídica – é ad-
vogado, procurador; vem de alguém que já governou 
o Estado e que representa, com brilho incomum, a 
sua população aqui nesta Casa do Congresso; vem 
sobretudo de um político coerente, que sustenta seus 
pontos de vista de forma bem consistente. Portanto, o 
depoimento que presta é de grande relevância.

Concordo com V. Exª: fosse apenas a relatoria do 
Código de Processo Civil a minha atuação nesta Casa, 
o resultado a que chegamos já seria o suficiente para 
minha participação aqui no Senado Federal.

Sr. Presidente, volto para a planície, que é o chão 
de todos. Mas volto com o senso do dever cumprido. 
É que a perenidade do adeus não se ajusta a quem 
vive da esperança. Por isso, recuso-me a dizer adeus. 
Por isso, prefiro terminar este meu pronunciamento e 
despedir-me de todos os Colegas e de todos os ser-
vidores desta Casa com um até breve.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Valter Perei-
ra, o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão 
Santa, 3º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Os aplausos recebidos pelo Senador Valter Pereira, o 
Regimento diz que não pode, mas pode porque foram 
justos e merecidos. 
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Srªs e Srs. Senadores, encontra-se na Casa o 
Sr. Cyro Miranda Gifford Júnior, primeiro suplente do 
Senador Marconi Perillo, da representação do Estado 
de Goiás, convocado em virtude de renúncia do titu-
lar, o que ocorreu ontem. S. Exª encaminhou à Mesa o 
original do diploma, que será publicado na forma regi-
mental e demais documentos exigidos pela lei. 

Designo, para recepcioná-lo e trazê-lo à Mesa 
Diretora, comissão formada pela encantadora Sena-
dora Lúcia Vânia, de Goiás, por Marco Maciel e Cris-
tovam Buarque. Vão recepcionar Cyro Miranda Gifford 
Júnior e conduzirão S. Exª ao plenário, trazendo-o à 
Mesa Diretora para prestar o compromisso regimen-
tal. Para trazer o Senador de Goiás, uma Senadora de 
Goiás, um Senador do Distrito Federal e um Senador 
de Pernambuco.

A Presidência solicita que todos permaneçam de 
pé. Senador Marconi Perillo, fique à minha esquerda, 
lado do coração, e ele à direita. A Presidência solicita 
que todos, inclusive os que estão na tribuna de jornalis-
tas, de autoridades e na galeria permaneçam de pé.

O Sr. Cyro Miranda Gifford Júnior é conduzido ao 
plenário e prestará compromisso junto a Mesa.

(O Sr. Cyro Miranda é conduzido ao plená-
rio e presta, perante a Mesa, o compromisso.) 

Solicito que todos os presentes permaneçam de 
pé para o compromisso de posse.

O SR. CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR – 
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do 

País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Se-
nador que o povo me conferiu e sustentar a União, a 
integridade e a independência do Brasil. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Declaro empossado no mandato de Senador da Re-
pública o nobre Senador Cyro Miranda Gifford Júnior, 
que, a partir deste momento, passa a participar dos 
trabalhos da Casa. (Pausa.)

Podem sentar-se. 
Sobre a Mesa, comunicação que era lida pelo Sr. 

Primeiro-.Secretário, Senador... 
Vou lê-la para que tomem conhecimento:

Senado Federal. 
Secretaria-Geral da Mesa. 
Comunicação de filiação partidária e 

nome Parlamentar.
Sr. Presidente, 
Tenho a honra de comunicar a V. Exª, em 

conformidade com o art. 7º do Regimento Inter-
no, que, assumindo nesta data a representação 
do Estado de Goiás, em substituição a Marconi 
Ferreira Perillo Júnior, adotarei o nome abaixo 
consignado e integrarei a Bancada do Partido 
da Social Democracia Brasileira.

Nome Parlamentar: Cyro Miranda.

São as seguintes a comunicação de fi-
liação partidária e nome parlamentar e o di-
ploma:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – O 
expediente vai à publicação.

Então, nós colocamos a tribuna à disposição do 
novo Senador que representa o grandioso Estado de 
Goiás. Não bastassem os Parlamentares com que 
convivemos: a encantadora e bela Senadora Lúcia 
Vânia, o Senador Demóstenes, símbolo do Direito, e 
Marconi, de quem sentiremos saudades, agora rece-
bemos V. Exª. Essa Bancada tem que ser respeitada 
na História do Brasil. A ela pertenceu Juscelino Ku-
bitschek de Oliveira.

V. Exª é um dos continuadores de Juscelino, que 
disse: “É melhor sermos otimistas. O otimista pode er-
rar, o pessimista já nasce errado e continua errando”. 
Então, somos otimistas na democracia justamente 
quando V. Exª adentra fortalecendo a Bancada tradi-
cional de Goiás. 

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado.

Srs. Senadores, Srªs e Srs. Senadores, meu 
prezado e querido amigo Marconi Perillo, Governador 
eleito do Estado de Goiás, prezados jornalistas, meus 
queridos familiares, meus amigos, senhoras e senhores, 
entre os dizeres milenares chineses, há um que me pa-
rece de fundamental importância para este momento: 
“Uma longa viagem começa com um passo!”

Hoje me lanço a uma jornada que, se assim o 
desejar o Criador, será de quatro anos.

Espero marcar cada um de meus passos com 
a realização permanente do desejo de servir e com a 
sabedoria para me tornar eterno aprendiz.

Não haveria qualquer sentido nesta missão, se, 
desde o primeiro momento, não me alimentasse da 
vontade de colocar o mandato de Senador pelo PSDB 
a serviço do Estado de Goiás e do Brasil.

A meta que traço é a de estar permanentemente 
voltado à discussão dos grandes temas da Nação e às 
prioridades de Goiás, porque quero ter a certeza de 
contribuir para fazer da política um instrumento reno-
vador e capaz de tornar o Brasil um país mais justo e 
fraterno, desenvolvido e sustentável. 

Que fique claro, desde o primeiro momento: como 
Senador do PSDB, portanto da Oposição, estarei aten-
to às propostas trazidas ao Parlamento pelo Governo, 
porque entendo que o legado maior da democracia é 
o debate construtivo de idéias em favor do interesse 
comum e do progresso da Nação.

Venho, na qualidade de primeiro-suplente, assu-
mir a cadeira do Senador Marconi Perillo, que foi con-
duzido pela vontade das urnas a mais um mandato à 
frente do Palácio das Esmeraldas. 

Chego a esta Casa de Rui Barbosa inspirado pela 
dedicação e empenho, que marcaram o mandato do 
Senador Perillo. Sempre presente nos mais acalora-
dos debates, já no primeiro ano de mandato, foi eleito 
Presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura. 
Como já era de se esperar, concitou os membros da-
quele colegiado ao debate e à discussão permanente 
dos temas da mais alta relevância para a Nação, tais 
como a crise do setor aéreo, a matriz energética, o sis-
tema de escoamento da produção, entre outros.

O Senador Marconi, mediante requerimentos 
aprovados pela Comissão, convocou, sempre que se 
julgou pertinente, autoridades para prestar esclareci-
mentos e informações junto a Comissão.

Tenho certeza de que a atuação marcante à frente 
da Comissão de Infraestrutura contribuiu de forma sig-
nificativa para que o Senador Marconi Perillo viesse a 
ser o primeiro Senador pelo Estado de Goiás a ocupar 
o cargo de Vice-Presidente do Senado Federal, mas 
isso não me surpreendeu, porque a pujança e o vigor 
têm sido características da carreira política de Marco-
ni Perillo, que representa a nova geração do PSDB, o 
sangue novo da social democracia brasileira.

Nos momentos de pesadas críticas que o Sena-
do passou ao longo desses últimos dois anos, o Se-
nador Marconi, como Primeiro Vice-Presidente, nunca 
se arredou do debate ou do confronto, mas marcou 
a conduta pelo equilíbrio e a lealdade ao Presidente 
José Sarney.

Tenho certeza de que todos neste plenário hão 
de concordar comigo: o Senador Marconi Perillo – ago-
ra Governador eleito de Goiás – muito ainda tem para 
contribuir na construção de um Brasil forte e altaneiro, 
democrático e republicano.

Que se registre aqui na minha primeira interven-
ção no plenário do Senado Federal: sem a crença em 
Deus, o apoio do povo goiano, a bravura e a coragem, 
Marconi Perillo não teria sido capaz de vencer a má-
quina do poder que se voltou contra ele nas eleições 
para o Governo do Estado de Goiás.

Tentaram tudo: dossiês, alianças espúrias, con-
luios, enfim, toda a sorte de artimanhas para macular-
lhe a candidatura.

Mas quem nasceu para vencer teme a Deus e, 
sob a proteção do Criador e com o respaldo dos eleito-
res, Marconi Perillo caminhou, em meio à tempestade, 
rumo à bonança, rumo à vitória nas urnas.

O Senador Marconi Perillo volta ao Palácio das 
Esmeraldas para conduzir Goiás ao progresso, para 
fazer um governo à altura do dinamismo do nosso 
povo, da nossa gente.

Creio, Sr. Presidente, que essas palavras pro-
feridas por mim permitem a todos os nobres Pares 
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avaliar a dimensão e o tamanho da responsabilidade 
colocada sobre meus ombros ao assumir o mandato 
de Senador.

Não quero, não posso e nem devo pensar em 
substituir o Senador Marconi Perillo, porque as pessoas 
como políticos, cidadãos e indivíduos, são únicas; são 
peças singulares criadas pela Mão Divina.

Mas se não ouso substituí-lo, desejo, pretendo e 
quero fazer o melhor no exercício do mandato como 
Senador pelo Estado de Goiás.

Creio não faltar com a modéstia em dizer que ao 
longo das últimas décadas tenho compartilhado dos 
anseios do povo de Goiás e do Brasil, em particular, 
do segmento da indústria e do comércio.

Como empresário, tive a honra de ser vice-Pre-
sidente da Confederação das Associações Comer-
ciais do Brasil – Cacb, vice-Presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de Milho – Abimilho, e suplente 
da representação goiana na Confederação Nacional 
da Indústria.

Em Goiás, fui eleito vice-Presidente – e, mais tar-
de, Presidente – da Associação Comercial e Industrial 
do Estado (Acieg) e da Federação das Associações 
Comerciais e Industriais do Estado (Facieg).

Foi nesse período que tive a oportunidade de 
reafirmar minhas convicções sobre a importância do 
comércio exterior para o desenvolvimento do Brasil ao 
participar de missões internacionais como represen-
tante das classes produtivas do meu Estado.

Mais tarde, pude participar dos esforços do Go-
verno de Marconi Perillo no sentido de buscar parce-
rias internacionais como forma de desenvolver novos 
segmentos da indústria no Estado.

Nesse sentido, foram fundamentais as missões 
comerciais a países como Espanha, Portugal, França, 
Índia, China, Japão, Coréia, Canadá, Alemanha, Esta-
dos Unidos, Argentina e Chile, viabilizando negócios 
de comércio bilateral com empresários e governos de 
diversos países.

Como membro fundador e Presidente da Asso-
ciação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de 
Goiás — Adial, pude contribuir para a formação do 
fórum empresarial, uma das entidades de maior influ-
ência e interação com o Governo do Estado.

Foi desse fórum que brotaram importantes con-
quistas para o setor produtivo em Goiás: a formação 
das cadeias produtivas; a redução de tributos estaduais 
para quase 90% dos setores empresariais; a isenção 
de IPVA para veículos novos; o fortalecimento de nú-
cleo de produção industrial, como Daia, em Anápolis 
e distritos industriais em mais de vinte cidades polos 
em Goiás.

Foi por meio desse fórum, também, que fui in-
dicado para disputar as eleições de 2006 como can-
didato a primeiro suplente de Senador na chapa de 
Marconi Perillo.

Antes de encerrar, eu gostaria de dizer o quanto 
tem sido importante para mim, ao longo da minha vida 
e, em particular, neste momento, o apoio de minha es-
posa Candy, e de meus dois filhos, Luciane e Cyro, do 
meu genro, Sérgio, e de minha nora, Milene, que me 
deram três netos: Gabriel, André e João Arthur.

Quero dizer que, ao longo de 41 anos de casado, 
tenho contado não só com uma esposa e companhei-
ra de todas as horas, mas com uma amiga, sensata 
e sensível, que me traz sempre o conselho oportuno 
e sincero.

Eu não poderia deixar de assinalar aqui, Sr. Pre-
sidente, a presença de minha mãe, Aneres, que, aos 
89 anos, não poupou esforços para vir ao Senado 
Federal.

Ressalto que os valores morais e éticos apren-
didos com ela e meu saudoso pai foram fundamentais 
para fazermos um percurso de vida idôneo, pautado 
pela correição e respeito ao próximo.

Aos amigos de todas as horas peço que con-
tinuem ao meu lado, fazendo sugestões e críticas, 
porque, se hoje assumimos o mandato de Senador, 
o fazemos em nome não só do povo e do Estado de 
Goiás, mas também de todos que têm contribuído co-
nosco no dia a dia.

A Sra. Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador Cyro, 
concede-me um aparte, por favor?

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Pois 
não, Senadora.

A Sra. Lúcia Vânia (PSDB – GO) – Senador 
Cyro, como Senadora pelo Estado de Goiás, sinto-me 
muito feliz em recebê-lo aqui para, ao meu lado e ao 
lado do Senador Demóstenes, termos, em conjunto, 
a oportunidade de defender o nosso Estado. Quero 
dizer a V. Exª que a presença da Candy, sua esposa, 
da sua mãe, dos seus filhos e netos significa para a 
sua pessoa, para esta Casa, que nós estamos rece-
bendo aqui um homem que tem princípios, princípios 
fortes, um homem centrado na família, centrado na fi-
delidade, na lealdade aos amigos e aos companheiros. 
V. Exª tem sido, ao lado do Senador Marconi Perillo, 
um braço forte, o amigo correto, o amigo de todas as 
horas, as difíceis e as alegres, como a que estamos 
vivendo neste momento. Portanto, V. Exª tem todas 
as características e toda a força para aqui substituir à 
altura o nosso querido Senador Marconi Perillo, que 
marcou nesta Casa pela sua força, sua liderança e, 
acima de tudo, sua perseverança e seu compromisso 
com o Estado de Goiás. Sei que V. Exª começa uma 
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vida política agora, mas já tem todo um lastro na po-
lítica empresarial. Tenho certeza de que V. Exª trará 
para esta Casa a sua experiência, a sua determinação, 
que não é diferente aquela exercida aqui pelo Senador 
Marconi Perillo. Eu sei que é difícil sentar na cadeira 
do Senador Marconi, mas sei também que V. Exª tem 
todas as condições de fazê-lo e honrar o nosso Es-
tado, o Estado de Goiás. Quero nesta oportunidade 
dizer que, como sua amiga, como sua companheira, 
estarei ao seu lado aprendendo, porque V. Exª, se não 
tem uma vivência na vida política, tem uma enorme 
vivência na vida empresarial, na política empresarial. 
E nós sabemos do nosso compromisso com a região 
Centro-Oeste, especialmente com o nosso Estado, o 
Estado de Goiás. Sabemos que hoje o nosso Estado 
representa a vanguarda da região Centro-Oeste e que 
o nosso papel aqui é muito forte e muito importante. 
A sua experiência vai nos ajudar muito a formatar, a 
completar e a sedimentar a Superintendência de De-
senvolvimento do Centro-Oeste, o Banco do Centro-
Oeste. A sua presença aqui e a sua experiência vão 
nos permitir ajudar o Governador Marconi Perillo a dar 
aquele salto de qualidade que todos nós esperamos do 
seu governo para o Estado de Goiás. Portanto, receba 
os meus cumprimentos, receba o meu carinho e, acima 
de tudo, a minha alegria de ter ao meu lado, aqui, um 
companheiro leal, amigo, que, sem dúvida nenhuma, 
vai enriquecer os debates desta Casa. Felicidade! Que 
Deus ilumine seus caminhos e que Deus lhe dê força 
e coragem para continuar essa luta em favor do nosso 
Estado e da região Centro-Oeste!

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Sena-
dora, muito obrigado. Suas palavras me envaidecem. 
Tenha certeza de que o reconhecimento do povo goiano 
para com a senhora nesta segunda legislatura é mais 
do que reconhecido nesta Casa. Eu vou me espelhar 
muito nos seus passos.. Um dia eu falei para a senho-
ra: “Eu vou ter uma mestra”. Pode ter certeza de que 
vou recorrer muito ao seu longo caminho nesta Casa 
e na sua vida pública, que me servirá de ensinamen-
to. Contem comigo para todos esses nossos projetos 
para Goiás e para o Brasil.

Muito obrigado por suas palavras.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Por fa-

vor, Senador.
O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Pois 

não, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-

dor, o senhor deve saber que nós, brasilienses, nos 
sentimos todos um pouquinho goianos. Então, é com 
muita satisfação que, como brasiliense, lhe dou as 
boas-vindas e lhe desejo sorte, porque não é fácil 

substituir um Senador como Marconi Perillo. Bem-vindo 
e boa sorte!

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Sena-
dor, muito obrigado pelas suas palavras.

Sou um admirador desde que o conheci, por 
meio da educação. O senhor deu uma lição a este 
País quanto à direção que poderíamos ter continuado 
ainda a seguir.

Muito obrigado! O senhor tem aqui também mais 
um colaborador, um colega. V. Exª me envaidece mui-
to. Obrigado!

Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 

aparteante.) – Nobre Senador Cyro Miranda, gostaria 
de, em rápidas palavras, testemunhar as qualidades 
de que V. Exª é portador e o reconhecimento que tem 
no Estado de Goiás, pela sua atuação na vida públi-
ca. É importante também para o Senado Federal, que 
tem o papel consagrado constitucionalmente de ser 
a Casa da Federação, de grandes responsabilidades 
com o destino e, sobretudo, com o desenvolvimento 
integrado do País. O Centro-Oeste, que hoje despon-
ta como a região de maior nível de desenvolvimento 
relativo do País, certamente vai beneficiar-se da ação 
de V. Exª. Sua vocação como homem público e visão 
empresarial certamente vão contribuir para que Goiás 
continue a ser representado, adequada e competente-
mente, por Senadores conhecedores dos problemas 
do País e, de modo particular, do Estado. Tenho cer-
teza de que V. Exª dará continuidade ao trabalho do 
Senador, agora Governador, Marconi Perillo. A mesma 
coisa no que diz respeito à Senadora Lúcia Vânia, que 
já estava aqui conosco na legislatura anterior. Penso, 
portanto, que Goiás vai continuar tendo uma influên-
cia muito importante nas grandes decisões nacionais. 
Meus votos de continuado êxito a V. Exª e à sua fa-
mília, de modo especial à senhora sua mãe, que está 
presente, participando deste instante. Ela deve estar 
muito satisfeita em ver o filho ascendendo à Câmara 
Alta da República. Tenho a convicção de que Goiás 
está com a representação à altura dos seus valores e 
de sua gente. Muito obrigado a V. Exª pelo aparte que 
me concedeu.

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Sena-
dor Marco Maciel, muito obrigado por suas palavras. 
V. Exª sabe do carinho que tenho pelo senhor, uma 
referência no mundo político, um dos Vice-Presidentes 
atuantes, que deixou uma marca indelével neste País. 
O senhor sabe também que tenho laços de união com 
Pernambuco, por ter morado em Recife, e ainda laços 
familiares com V. Exª, pelo apreço que tenho por seu 
genro, sua filha e seus netos. Muito obrigado.

Senador Mozarildo, por favor.

385ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



59526 Sábado 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Sena-
dor Cyro Miranda, eu dizia, há pouco, quando do aparte 
ao Senador Valter Pereira, que, geralmente, a mídia 
comenta que o suplente que assume é um Senador 
sem voto. Fico profundamente indignado com isso. Eu 
até disse a ele que duvido que, se alguém colocasse 
como primeiro suplente o Fernandinho Beira-Mar,se 
seria eleito. Dizem que suplente não tem voto, mas, 
quando um Senador do porte do Senador Marconi Pe-
rillo o escolheu para ser primeiro suplente, com certe-
za, olhou não só as suas qualidades pessoais como a 
sua capacidade de aglutinar votos. Isso é lógico. Não 
se fala nada, embora se saiba que a eleição para o 
Senado é uma eleição majoritária e, portanto, deve 
ter um vice. No caso do Senador, é o suplente. Mas 
não se fala nada do Vice-Presidente da República, do 
Vice-Governador, do Vice-Prefeito. Então, é importan-
te que se desmistifique essa história. Primeiro, quero 
dar as boas-vindas a V. Exª e dizer que é um desafio, 
obviamente, substituir um Senador do porte do Sena-
dor Marconi Perillo, mas tenho certeza de que V. Exª 
tem as qualidades para isso e estará ao lado de dois 
brilhantes Senadores, que são o Senador Demóstenes 
Torres e a Senadora Lúcia Vânia. O Governador é um 
homem de muita sorte: terá três Senadores, portan-
to, aliados, trabalhando por ele e, com certeza, mais 
os outros todos que querem muito bem ao Estado de 
Goiás. Afinal de contas, se hoje existe o Distrito Fede-
ral é porque se tirou um pedaço do Estado de Goiás 
para aqui implantar o Distrito Federal. Portanto, quero 
dar-lhe as boas-vindas. Espero que tenhamos uma 
convivência muito produtiva e fraterna.

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Muito 
obrigado, Senador. Eu o conheci, Senador Mozarildo, 
há poucos dias, e o senhor foi de uma afetividade, de 
uma receptividade para com este seu amigo que me 
encantou. Tivemos uma conversa muito breve, mas vi 
e percebi que a Casa tem uma pessoa de muito valor 
e que contribuiu nestes anos com um peso inestimá-
vel. Gostaria de, de vez em quando, me socorrer tam-
bém aos seus ensinamentos. Muito obrigado pelas 
suas palavras.

Senador Raupp, por gentileza.
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Sena-

dor Cyro Miranda, em nome da Bancada do PMDB, na 
ausência do nosso Líder Renan Calheiros, eu, como 
Vice-Líder, quero desejar-lhe as boas-vindas ao Se-
nado Federal e dizer que Goiás tem emprestado filhos 
ilustres para Rondônia, porque temos uma ligação 
muito afetiva, muito forte. Quem mais defendeu a re-
gularização fundiária, a reforma agrária no Estado de 
Rondônia foi um goiano de Jataí, Jerônimo Santana, 
que, depois, se tornou Governador do Estado. Agora, 

o Governador eleito de Rondônia, Confucio Moura, é 
filho de Goiás, também médico, formado em Goiânia, 
que teve três mandatos de Deputado Federal, dois de 
Prefeito e agora assume, no dia 1º, o Governo do Es-
tado de Rondônia. Então, esses laços de amizade de 
Rondônia com Goiás são muito fortes, e eu quero que 
continuem. Já foi com Marconi Perillo, que, aqui no Se-
nado, como falou Mozarildo, é difícil substituir, mas eu 
sei que V. Exª vai desempenhar da mesma forma que o 
Valter Pereira desempenhou, ao substituir, com muito 
brilhantismo, muita capacidade, muita inteligência, nos 
projetos aqui no Senado, o Senador Ramez Tebet, V. 
Exª também, nestes quatro anos, vai desempenhar o 
papel que o Marconi vinha desempenhando aqui. Su-
cesso. Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

O SR. CYRO MIRANDA (PSDB – GO) – Sena-
dor Valdir Raupp, muito obrigado pelas suas palavras. 
O maior legado que o Senador Marconi me deixa é 
este Plenário, são os senhores, os colegas com quem 
vou desfrutar dessa amizade. Tenho certeza de que 
vou procurar honrar tudo o que Marconi deixou para 
vocês. Quero dar continuidade. Agradeço à Bancada 
do PMDB e me coloco sempre à disposição aos bons 
projetos que nesta Casa virão. 

Muito obrigado. 
Sr. Presidente, está dado o primeiro passo nesta 

nova jornada. Será árdua a tarefa, sem dúvida, mas 
creio que quem caminha de coração aberto e volta-
do para o bem comum tem maior probabilidade de 
acertar.

Mas, se errar – e decerto errarei –, espero contar 
com meus nobres pares para transformar os erros em 
caminho para o conhecimento e a sabedoria.

Quero ter a certeza de que a minha passagem 
pelo Senado Federal será pautada pelo bom convívio 
e relacionamento com todos os Parlamentares, inde-
pendentemente da convicção política e ideológica.

Externo aqui a admiração e o apreço por todos 
os Senadores desta Casa de leis, que tanto têm con-
tribuído para o aperfeiçoamento jurídico do Brasil e o 
debate dos temas nacionais.

Senhoras e senhores, como empresário, gostaria 
de dizer que acredito na construção coletiva das ideias. 
Por isso, será imprescindível a colaboração de todos 
os servidores da equipe e do gabinete do Senado Fe-
deral para o exercício do meu mandato. Conto com o 
apoio de cada um dos senhores.

Por fim, quero dizer aos jornalistas e à imprensa 
em geral que estarei à disposição para oferecer a minha 
modesta contribuição quando julgarem-na oportuna.

Quero honrar a cadeira de Senador que passo 
a ocupar e que foi ocupada por três grandes estadis-
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tas: Juscelino Kubitschek de Oliveira, Pedro Ludovico 
Teixeira e Marconi Ferreira Perillo.

Sr. Presidente, como nos ensinou Albert Einstein, 
há uma força maior que a energia atômica: a vontade! 
E é com a vontade de servir ao Brasil e ao Estado de 
Goiás que sigo adiante!

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Com os nossos cumprimentos e votos de boas-vindas, 
em nome da Mesa Diretora, que é presidida pelo Pre-
sidente José Sarney, que, até bem pouco, tinha como 
Vice-Presidente Marconi Perillo, mostrando a grandeza 
política daquele Estado nesta Casa e no Brasil.

Continuando a sessão, temos uma lista feita pelo 
Presidente que me antecedeu. O Mozarildo Cavalcan-
ti, organizado, deixou aqui. O Valter Pereira já usou 
da palavra. Nós, substituindo o Presidente Sarney, já 
demos posse ao novo Senador, e, agora, está inscrito 
Marco Maciel.

Ele cedeu a Geraldo Mesquita. Estão trocando 
gentileza, e Marco Maciel cede ao Senador Geral-
do Mesquita, que representa o PMDB e o Estado do 
Acre.

Senador Cyro Miranda, com a permissão de Ge-
raldo Mesquita, que é a fonte de inspiração do que vou 
dizer. O último encontro que tive com Geraldo Mesquita, 
ele ia sorridente e informal ao encontro de sua mãe. 
Eu disse: vá, vá curtir sua mãe. A mesma coisa, Se-
nador Cyro Miranda, está emocionado ali, abraçando 
todos. Cyro Miranda: abrace sua mãe e vá curtir sua 
mãe. Esse é o presente de Natal que eu lhe deixo. E 
reze todo dia aquele versinho de Catulo da Paixão, 
Cearense: “Eu vi minha santa mãe rezando aos pés 
da Virgem Maria. Era uma santa escutando o que a 
outra santa dizia”.

Abdique de tudo, de tudo, de todas as suas em-
presas e do título de Senador, mas jamais abdique das 
bençãos de sua santa mãe.

Com a palavra, Geraldo Mesquita Júnior, que foi 
fonte de inspiração desse diálogo.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Mão Santa, meu querido amigo, 
meu irmão, companheiro de tanta luta no Senado, que 
ora preside esta sessão de sexta-feira que, por sinal, 
tanto eu, quanto V. Exª, o Senador Mozarildo e alguns 
colegas aqui adotaram como a sessão mais querida, 
mais simpática. E eu elegi esta sessão para deixar aqui 
a nossa última palavra. Fiz de propósito, como se diz. 
Agradeço a gentileza do Senador Mozarildo, do Se-
nador Marco Maciel, que estavam inscritos para falar 
antes de mim e que me cederam este espaço.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, prestes a 
concluir meu mandato por não ter concorrido à reelei-
ção, ocupo pela última vez esta tribuna, menos para 
despedir-me do que para cumprir o que considero o 
meu dever de Parlamentar, representante do meu que-
rido Estado do Acre. 

Os oito anos durante os quais convivi com V. 
Exªs, Srªs e Srs. Senadores, serviram para reforçar a 
minha convicção de que um Parlamento livre, atuante 
e permanentemente voltado para as grandes questões 
nacionais, constitui o maior penhor da nossa democra-
cia, mas foram úteis também para convencer-me de 
que, sem entendimento, sem convergência de ideias e 
sem identidade de valores, corremos o risco de repe-
tirmos aqui o martírio de Sísifo, Senador Mão Santa, 
V. Exª que tanto conhece a história de Sísifo. Debater, 
discutir, reclamar e postular medidas que, por anos a 
fio, desafiam o País podem até nos dividir, Senador 
Cristovam, mas não podem servir de pretexto para 
adiarmos as mudanças e reformas que o País recla-
ma, a ponto de constituírem obstáculos a um aprimo-
ramento de nossas instituições.

Nossas convicções – reconheço – podem ser de-
safios quase invencíveis se as divergências partidárias, 
ideológicas ou pessoais não puderem ser superadas 
em prol de soluções sempre debatidas, mas quase 
sempre adiadas. Refiro-me a mudanças que todos 
reconhecemos indispensáveis, algumas delas inadiá-
veis, e até mesmo urgentes e aqui restrinjo-me a dois 
exemplos que praticamente se repetem, se renovam 
e se reiteram por anos a fio: o da reforma tributária e 
a da reforma política.

Essa última, a reforma política, tem sido muitas 
vezes confundida, admito até que de boa-fé, com a 
reforma eleitoral. É preciso estabelecer os limites e 
o alcance de ambas. Não sou especialista, como o 
Senador Marco Maciel, e menos ainda doutrinador 
em matéria de tal relevância. O que causa espécie é 
o fato de que, sem conceituarmos o alcance e o limite 
de cada uma dessas imprescindíveis reformas, jamais 
daremos um salto de qualidade em prol do regime de-
mocrático e de seu aprimoramento.

A reforma política deve tratar da organização, 
estrutura e funcionamento do Estado, que só admite 
três modalidades: ou é um estado federado, como o 
Brasil, o México e os Estados Unidos; ou é um estado 
unitário, como a Grã-Bretanha e Portugal; ou ainda 
um estado semifederado, como a Itália, a França e a 
Espanha. A diferença entre o estado federado e o se-
mifederado, que acabo de citar, é que, nestes últimos, 
as divisões políticas, províncias ou regiões, não têm 
todas as mesmas competências, como ocorre nos sis-
temas federativos como o nosso.
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O que denominamos reforma eleitoral, por sua 
vez, cinge-se à organização dos pleitos, que também 
só admitem três alternativas, Senador Mão Santa: ou 
é proporcional, ou é majoritário ou é misto, como pre-
tendemos e reiteradamente discutimos no nosso País 
e não adotamos jamais.

Além disso, é imprescindível, Senador Mozarildo, 
que se estabeleça formas de custeio de campanhas 
que não resultem em corrupção para, ao lado do Fi-
cha Limpa, conseguirmos melhorar enfim o ambiente 
político do nosso País. Daí a necessidade de, antes 
de optarmos por um dos modelos, Senador Cristovam, 
escolhermos a alternativa que atenda pelo menos a 
dois requisitos: que seja viável e conveniente ao País. 
Só assim será possível chegarmos a um acordo.

E o que se aplica às reformas política e eleito-
ral prevalece também em relação à reforma tributária. 
Separarmos a natureza e a modalidade dos tributos 
federais, estaduais e municipais vem sendo feito des-
de o Império. Determinarmos a partilha deles entre 
a União, os Estados e os Municípios também não é 
um obstáculo, na medida em que é possível estabe-
lecermos sua destinação entre os Entes Federativos 
e sua partilha, como ocorre com alguns dos tributos 
hoje em vigor.

O fundamental, entretanto, é que atinemos para 
dois fatos incontestáveis que precisam ser urgente-
mente alterados. Temos uma das mais altas cargas 
tributárias do mundo, Senador Buarque, e, até por 
consequência ou dando causa a isso, um número ex-
cessivo de tributos.

Precisamos enxugar o nosso sistema tributário 
e fazer com que o povo brasileiro suporte uma carga 
menor de tributos, mais racional, mais apropriada ao 
País, ao seu processo de desenvolvimento e à gene-
rosidade de sua população.

Ao despedir-me desta Casa para voltar à vida pri-
vada não posso deixar de registrar o quanto me foi útil, 
como cidadão, como criatura humana e como membro 
da sociedade, o exercício deste mandato. 

Em 2002, por decisão de boa parte dos acreanos, 
fui eleito Senador. Meu pai, que tanto conviveu com o 
Senador Marco Maciel, o Professor Geraldo Mesquita, 
como ele gostava de ser chamado, já havia tido esta 
honra em 1970. E eu quero aqui agradecer ao povo 
acreano, em meu nome e em nome dele, essa honra, 
que é representar o meu querido Estado. Foi uma hon-
ra para o meu pai e tem sido uma honra para mim. E 
ele que faleceu recentemente, plenamente apaixonado 
pelo Acre, Senador Mão Santa.

Eu quero falar um pouquinho do que foi o meu 
mandato, rapidamente, sucintamente. Meu espírito in-
dependente e meu senso de justiça me levaram, logo 

no início do mandato, a divergir de alguns dos líderes 
da Frente Popular do Acre. Eles que levaram essa im-
portante organização política a se afastar dos rumos 
imaginados no seu nascedouro. Por conta disso, esta 
Casa é testemunha, fui alvo de retaliações e de uma 
intensa campanha que visou a minha desmoralização 
pública. Os seus autores não conseguiram o intento, 
porque não me intimidei e lutei com todas as minhas 
forças para provar a minha inteireza moral.

Creio que a consideração que humildemente re-
cebo dos meus Pares nesta Casa é prova de que fui 
bem-sucedido nesta tarefa. No plano federal apoiei 
de forma crítica o Governo Lula, discordando apenas 
de suas proposições impopulares, como foi o caso da 
proposição que visava à prorrogação da CPMF. Votei 
contra. Votei em sintonia com o desejo do povo brasi-
leiro. Com relação ao mesmo Governo Federal, bati-
me igualmente contra os seus desvios éticos e morais, 
que eu acho que marcaram e marcarão este Governo: 
desvios éticos e morais. Não preciso aqui mencionar 
por que uma lista extensa – mensalões, aloprados –, 
enfim, é quase passado isso, mas acho que esses fa-
tos marcarão o Governo Lula. 

Em razão desta minha postura, Senador Mão 
Santa, o Governo Federal bloqueou sistematicamente 
a liberação das emendas por mim indicadas ao Orça-
mento Geral da União, que sempre tiveram o propósito 
de beneficiar os nossos Municípios, não importava a 
que partido o prefeito era filiado, e beneficiar o próprio 
Estado do Acre. 

Aqui, para todos saibam – meus Pares, o País 
inteiro e notadamente os acreanos –, dos quase R$50 
milhões que me couberam indicar para até o exercício 
vigente de 2010, apenas R$10,5 milhões foram libe-
rados para o Estado do Acre. 

E R$12.506.000,00 sequer foram empenhados, 
Senador Mão Santa; cerca de R$10.961.000,00 en-
contram-se inscritos em restos a pagar, com mínima 
chance de serem liberados, e R$13.489.451,00 estão 
empenhados, aguardando liberação.

Revelo esses fatos, Senador Marco Maciel, para 
mostrar a postura antidemocrática do atual Governo 
para com Parlamentares independentes. No exercício 
da intolerância e na tentativa de me atingir, o Governo 
não vacilou em prejudicar o nosso Estado, tão carente 
de recursos financeiros.

Do ponto de vista da atuação parlamentar, or-
gulho-me de ter produzido, com apoio da Gráfica do 
Senado, mais de 350 mil livros, que distribuí em todo 
o Acre. E fiz com o propósito de contribuir para que os 
acreanos tenham, cada vez mais, conhecimento dos 
fundamentos da política, da nossa história e da rica 
literatura brasileira.
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Fui membro suplente da Mesa Diretora do Senado 
logo que cheguei aqui; atuei nas principais comissões 
desta Casa. Atualmente, sou Vice-Presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional; sou 
membro efetivo, como o Senador Cristovam Buarque, 
do Parlamento do Mercosul e já presidi a represen-
tação brasileira naquele organismo regional. Integrei 
importantes missões parlamentares internacionais e 
sempre pautei a minha atuação na defesa da demo-
cracia, na busca da justiça social e no combate aos 
desvios éticos e morais na vida pública.

Não por coincidência, tenho sido escolhido pelo 
Diap, nos últimos anos, como um dos Parlamentares 
mais influentes do Congresso Nacional, indicação, 
Senador Marco Maciel, que recebo com extrema hu-
mildade, com muita humildade, mas que reconheço 
que possa traduzir um pouco o que foi a minha atua-
ção nesta Casa. Mas o que me conforta é o respeito e 
a consideração dos quais tenho sido alvo tanto nesta 
Casa como fora dela, por onde ando, no País inteiro 
e, principalmente, no meu Estado.

Recolho-me, agora, à vida privada com o senti-
mento do dever cumprido, mantendo o compromisso de 
continuar lutando, como cidadão, pelo aperfeiçoamento 
da democracia no nosso País, pela diminuição do fosso 
que separa ainda ricos e pobres e pela felicidade cada 
vez maior dos acreanos e de todos os brasileiros.

Senador Marco Maciel, com muito prazer, con-
cedo a V. Exª um aparte.

O Sr. Marco Maciel (DEM – PE. Com revisão do 
aparteante.) – Nobre Senador Geraldo Mesquita, gos-
taria de iniciar meu aparte a V. Exª, no momento em 
que se despede do Senado Federal, para dizer quão 
brilhante foi a sua atuação na Casa da Federação. Digo 
isso com toda a convicção, porque acompanhei de 
perto seu desempenho não somente nas comissões – 
algumas estratégicas, como a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional –, mas também na ati-
vidade diuturna do plenário, na votação de matérias 
etc. Já admirava V. Exª por hereditariedade. Conheci o 
seu pai, um cidadão republicano na plena expressão 
do termo, e acompanhei a luta que ele travou para pro-
mover o desenvolvimento do Acre por ser um Estado 
muito distante de Brasília e, consequentemente, nem 
sempre contemplado adequadamente pelo Governo 
Federal. V. Exª aqui se houve, como eu estava dizendo, 
com muita determinação para obter meios e recursos 
para seu Estado. Infelizmente, não obteve liberação das 
emendas como esperava. Lamentamos, porque, como 
todos sabemos, por ser do extremo Norte do País, é 
um Estado carente, que consequentemente precisa do 
apoio necessário para que possa finalmente promo-
ver seu desenvolvimento cultural, social, econômico e 

político. V. Exª se empenhou numa causa muito nobre, 
justamente a de ampliar o número de bibliotecas no seu 
Estado. Em parceria com a Gráfica do Senado, V. Exª 
pôde fazer um trabalho muito bonito de levantamento 
cultural do nosso povo. E ainda agora, lendo o texto 
de Mario Vargas Llosa, ele lembrava que começou a 
sua vida lendo porque a mãe sempre cobrava que ele 
devesse ler. E foi graças ao testemunho de sua mãe 
que Vargas Llosa começou, desde muito cedo, não so-
mente a ler como também a escrever. Esse estímulo 
de sua mãe foi fundamental.

Tive o cuidado de trazer o texto na íntegra do dis-
curso do Vargas Llosa no momento em que foi escolhido 
para o Prêmio Nobel da Literatura este ano na Suécia. 
Então, diria a V. Exª que essa luta é fundamental para 
o País, a questão da educação. Sempre me lembro 
daquela frase de Francis Bacon: saber é poder, que 
quer dizer, quem sabe tem uma participação maior na 
sociedade. Norberto Bobbio, de outra forma, disse, em 
2003, se não estou equivocado: o mundo vai se dividir 
entre os que sabem e os que não sabem. No terceiro 
milênio da Era Cristã, que estamos na primeira déca-
da, diria que poucas gerações conseguem ver uma 
virada de um século. Pouquíssimas conseguem ver a 
virada de um milênio. Somos uma geração privilegia-
da que assistiu não somente à virada de um século, 
como assistiu à virada de um milênio. E o que parece 
preponderar nessa virada de milênio é que as nações 
é que as nações mais afluentes serão aquelas que 
vão ter um peso maior. O Brasil nesse processo de 
globalização há de investir mmais em educação. V.Exª 
observou muito bem que a exclusão da CPMF criou 
condições para reduzir um pouco a carga tributária. 
A CPMF não resolveu a questão tributária brasileira. 
Ainda continuamos sendo o País da mais alta taxa de 
juros do mundo, da mais alta carga tributária no plano 
interno. Mas, a exclusão dessa contribuição fez com 
que se reduzisse um pouco a carga tributária com a 
qual infelizmente convivemos. Por isso, Senador Ge-
raldo Mesquita, quero cumprimentá-lo mais uma vez 
e dizer que o desempenho de V.Exª não nos surpre-
endeu pelo seu talento, pela sua cultura, pelo seu es-
pírito público. O balanço que faz V.Exª das suas ações 
no Senado Federal é muito importante porque pede a 
atenção do seu Estado e do País para a solução dos 
problemas mais angustiantes da região Norte, que 
precisa de maior atenção do Governo Federal. Cum-
primento V.Exª. Desejo que continue, com seu espí-
rito público, a lutar pelo seu Estado e pela sua gente. 
Muito obrigado.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Marco Maciel, muito obrigado. Agra-
deço, inclusive, por ter tido a oportunidade de apren-
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der com V. Exª nesta Casa, um homem público corre-
to, atencioso, dedicado e que tanto serviço já prestou 
e prestará ainda a este País, à sua terra tão querida, 
Pernambuco, onde nasceu a minha mulher. Levo, de 
forma confortável, a lembrança de tantas passagens 
aqui que tiveram a participação decisiva de V. Exª. 

Se a gente pudesse eleger aqui fatos, situações, 
diria a V. Exª que, no meu rol daquelas eleitas e esco-
lhidas, estão aquelas situações em que trabalhamos 
e batalhamos aqui nesta Casa e nas quais a presença 
e a participação de V. Exª foram sempre muito impor-
tantes e decisivas.

Muito obrigado pelo seu aparte.
Senador Mozarildo, que me pede um aparte, 

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

dor Geraldo, conversei muito com V. Exª, antes que V. 
Exª definisse a sua decisão de não concorrer ao pleito 
passado, e, obviamente, essa é uma questão de foro 
muito íntimo, mas tenho certeza de que a decisão de V. 
Exª foi justamente fruto não diria das decepções, mas 
pelo menos dos desencantos com a legislação eleitoral, 
com a forma como se processam as eleições, com a 
conduta de certos agentes políticos que não primam 
pela independência, pela coerência, pela liberdade de 
ações e, portanto, o Acre ficou privado da participação 
de V. Exª. Quero aqui deixar um apelo que tenho feito 
a todos que estão deixando o mandato: que deixar o 
mandato não seja o motivo para deixar a política, por-
que a política não pode prescindir de pessoas sérias 
como V. Exª, que tem princípios, que defende idéias de 
fato e não se preocupa apenas com a troca de favores 
que infelizmente está se tornando, inclusive na visão 
dos meios de comunicação e da população, prioritária, 
como se prioritário aqui fosse fazer essa barganha por 
liberação de emendas, que é realmente, diria, até uma 
imoralidade e uma ilegalidade, porque essa liberação 
de emendas não cumpre os princípios que regem a 
Administração Pública, que são justamente a legalida-
de, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência. Nenhum desses princípios são observados 
na liberação dessas emendas, e o Tribunal de Contas 
da União, instado por mim e por outros Senadores, 
já inclusive oficiou ao Ministério do Planejamento, ao 
Tesouro Nacional para que estabeleça e explique os 
critérios para essas liberações, porque o critério que 
existe realmente – V. Exª colocou muito bem no espelho 
das suas emendas – é o critério apenas de liberar para 
quem agrada e de liberar um pouquinho para quem 
não está agradando, quem é Oposição, quem tem uma 
posição independente. Para dizer que não liberou ne-
nhum tostão, libera um décimo do que você coloca, 
com muito trabalho, na Comissão de Orçamento. Mas 

V. Exª aborda um tema que, aliás, como eu disse, foi 
talvez a motivação da sua desistência de continuar na 
vida pública, que é essa questão da reforma do Código 
Eleitoral. É urgente. Não é possível haver eleição sob 
essa legislação que está aí: uma legislação frouxa, 
cheia de brechas, um calendário eleitoral que permi-
te, por exemplo, que agora estejam sendo diplomadas 
pessoas que estão com processos ainda pendentes 
de julgamento, que permite que assumam, em 1º da 
janeiro, pessoas que estão claramente envolvidas em 
falcatruas. Portanto, nesse calendário eleitoral, tinha 
que a eleição ser puxada mais para frente, de forma 
que chegassem ao fim de ano com todos os processos 
julgados, nenhum pendente, nenhuma ação penden-
te, porque os maus, os desonestos apostam inclusive 
nisso. Gastam fortuna, como no caso da eleição para 
Governador no meu Estado, e aí sabem que não dá 
tempo para serem julgados. Eles assumem, continu-
am no mandato e aí, com o poder do mandato, com 
o dinheiro de que eles dispõem para pagar bons ad-
vogados, vão procrastinando e, às vezes, terminam o 
mandato sem serem julgados. Espero, inclusive, que 
a Justiça Eleitoral, que tem sido muito revolucionária 
ultimamente, de fato faça com que a lei seja aplicada. 
E a minha esperança é nesse Código Eleitoral que está 
sendo elaborado por uma Comissão composta aqui, 
no Senado, por juristas de renome, para que a gente 
possa discutir e aprovar essa reforma, a fim de que, na 
próxima eleição municipal, nós já tenhamos um novo 
Código Eleitoral. Senão vamos ficar malhando em ferro 
frio, porque é a questão do financiamento, é a questão 
da compra de voto, da compra até de abstenção, quer 
dizer, o cidadão, para não ir votar, pega dinheiro – e 
isso aconteceu no meu Estado, está provado inclusive. 
Então, é um absurdo isso. Quanto à questão que V. Exª 
coloca aí, reforma tributária, por exemplo, a única refor-
ma tributária que foi feita neste País, nos últimos anos, 
foi feita pelo Senado, que foi a eliminação da CPMF. 
Foi a única reforma tributária feita. O resto não é; é o 
contrário: é só aumento de carga tributária. Então, não 
penso que seja falta de vontade. Todo mundo fala nisso. 
O que acontece é falta de vontade do Poder Executivo 
de fazer, porque é ele que não quer abrir mão dos im-
postos, porque os únicos impostos que a União divide 
com Estados e Municípios são o Imposto de Renda 
e o Imposto sobre Produtos Industrializados. O resto 
tudo é para o Governo Federal. Então, como ele quer 
fazer reforma? Não quer. Por fim, eu quero dizer a V. 
Exª que há uma reforma, que eu diria até, para parodiar 
algumas pessoas que gostam de dizer isso, a mãe de 
todas as reformas, que é a reforma que beneficia os 
cidadãos, em primeiro lugar. Qual é esta reforma que 
eu digo? É a reforma da saúde. Foi feita uma pesqui-

DEZEMBRO 2010ANAIS DO SENADO FEDERAL390



Dezembro de 2010 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 18 59531 

sa pelo Ibope em todo o Brasil, e, disparadamente, a 
maior preocupação, o maior anseio da população é 
por uma saúde eficiente. E, do jeito que está a nossa 
saúde...O sistema de saúde hoje não está mais na 
UTI, não; ele está em estado terminal. Nós temos de 
mudar urgentemente o sistema de saúde, para que o 
cidadão, a quem interessa as nossas ações, possa se 
sentir seguro no que é, digamos, o maior dom que Deus 
deu ao ser humano, que é a vida. Para ter vida, tem de 
ter saúde. Então, eu quero terminar, dizendo a V. Exª e 
dando o meu testemunho ao povo do Acre e ao Brasil 
de que V. Exª é um Senador sério, independente, que 
trabalha com a sua consciência, em primeiro lugar, e 
com a preocupação com o seu Estado e com o Brasil. 
Portanto, quero concluir, dizendo: não saia da política, 
senão V. Exª só estará ajudando os maus a ocuparem 
cada vez mais espaço.

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Senador Mozarildo, muito obrigado. Sair da 
política não, porque a gente é animal político. Mandato 
talvez jamais, mas sair da política também jamais. Va-
mos continuar futricando, como se diz na rua, vamos 
continuar na militância política.

Quero agradecer, inclusive, por V. Exª trazer à tona 
a necessidade de o País, os governos e este Parlamen-
to se voltarem, eu não diria nem à reforma, Senador 
Mozarildo, mas à reestruturação do sistema de saúde 
neste País. Eu me referi apenas àquelas duas reformas, 
mas não excluí que outras são extremamente neces-
sárias. E V. Exª foi muito feliz quando trouxe à baila a 
questão do sistema de saúde no nosso País.

Quando a gente observa, Senador Buarque, que 
no Acre, no Piauí, no Rio, em qualquer lugar, grande 
parte da população brasileira vive um verdadeiro terror 
para receber assistência médica, hospitalar, ambula-
torial, é uma coisa que dói no coração da gente. Isso 
precisa ser revisto em nosso País. É uma crueldade 
que se comete contra a maioria do povo brasileiro, que 
não tem como pagar um plano de saúde, que não tem 
como receber, de forma privada, um atendimento mé-
dico, hospitalar, ambulatorial e se sujeita àquilo que a 
gente acha que é uma coisa fantástica, o SUS.

Na sua formulação é fantástico, mas na sua exe-
cução é um desastre no nosso País. O desastre que 
maltrata, judia de forma perversa com a maioria do 
povo brasileiro. 

Eu queria agradecer a V. Exª por introduzir no meu 
pronunciamento esta lembrança tão importante para 
tanta gente neste País. E dizer, também, da alegria que 
foi para mim conviver, durante todo esse tempo, com o 
companheiro que nunca esquece a Amazônia, nunca 
esquece Roraima, a ponto de assumir a presidência 
de uma Comissão importante nesta Casa, que levou 

para o debate reitores, pessoas de referência na nossa 
Amazônia, para discutir o que se passa ali, o que deve 
acontecer, o que deve ser feito na nossa bela e pujante 
região. Portanto, obrigado também pelo privilégio de 
ter acompanhado V. Exª não só nessa Comissão, mas 
também nesta Casa durante todo este tempo. Muito 
obrigado, Senador Mozarildo.

Para finalizar, concedo ao Senador Cristovam, 
que tanto me estimulou a vir aqui a esta tribuna prestar 
contas do que fiz, um aparte com muito prazer.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Geraldo Mesquita, é verdade, eu tinha esquecido 
que, em conversa com o senhor, eu tinha dito que 
valia a pena deixar o registro neste momento em que 
o senhor se despede desta tribuna, talvez por algum 
tempo, talvez para sempre, mas não se despede de 
nós nem do Brasil. Mas, enquanto o senhor falava, eu 
estava pensando que o senhor é o único Senador aqui 
que eu trato, às vezes, pelo diminutivo, de Geraldinho. 
Nenhum outro eu trato pelo diminutivo. Tem alguma ra-
zão para isso. Não é pelo tamanho, porque sou mais 
baixinho que o senhor. 

É alguma razão do ponto de vista de uma rela-
ção carinhosa que eu passei a ter ao conviver com o 
senhor aqui e nas viagens ao Uruguai, por conta do 
Mercosul, e também pelo respeito que fui adquirindo 
por seus discursos. O senhor é um dos Senadores 
que trata aqui de muitos assuntos, todos assuntos 
fundamentais da vida brasileira. Eu estava notando 
aqui, por exemplo, mesmo neste discurso o senhor 
não devia tocar no aspecto fundamental da carga 
fiscal, mas nunca esquece a Amazônia como tema 
central do seu discurso. Fala sempre da necessida-
de de uma reforma política neste País. Nunca deixa 
de falar, quando é preciso, sobre os aspectos de um 
Pais dividido entre ricos e pobres. Fala de educação 
toda vez. Lembra muito da cultura, até porque é um 
praticante dela, de diversas formas, sobretudo com a 
biblioteca que criou lá em Rio Branco. Isso faz com 
que, aos poucos, todos nós tenhamos adquirido uma 
relação de amizade e de respeito. Além disso, é um 
dos frequentadores dessas sextas-feiras a que o Se-
nador Mão Santa – ouviu, Mão Santa? Ele fala assim 
com a gente – tanto se refere. Essas sextas-feiras em 
que a gente consegue não apenas mostrar que o Se-
nado funciona às sextas, mas também falar com mais 
tempo, com mais liberdade. Por tudo isso, não tenha 
dúvida de que nós vamos sentir muito a sua falta – e 
eu também –, mas eu tenho certeza de que não será 
falta da sua militância por um Brasil melhor, como o 
senhor já disse neste discurso. Um grande abraço, Ge-
raldinho! E vamos estar juntos, aqui, fora daqui, mas a 
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gente vai continuar juntos na luta que o destino levou 
cada um de nós a cumprir na vida política. 

O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB 
– AC) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque. 
Claro que nós vamos estar sempre em sintonia, até 
porque o povo de Brasília, o povo brasileiro deposita 
uma confiança enorme na sua pessoa, na sua presen-
ça nesta Casa, no sentido de que ela contribua decisi-
vamente para que as coisas mudem efetivamente no 
nosso País, Senador Cristovam. 

A gente tanto fala em mudança, em reforma. A 
gente vê que o ritmo não é ainda aquele satisfatório 
para o povo brasileiro. É para alguns. É como a nossa 
democracia. A democracia é para alguns ainda, pre-
cisa ser aperfeiçoada no sentido de alcançar todos. V. 
Exª, que é um baluarte na área da educação – é uma 
expressão sua –, diz que a democracia precisa alcan-
çar todos para proporcionar a todos a oportunidade da 
escola, da educação. 

Por tudo isso, é claro que nós vamos continuar 
em sintonia, até porque serei ali fora um observador 
atento e um torcedor fanático da sua participação, da 
participação dos demais colegas aqui, no sentido de 
continuar trabalhando, no sentido de a gente tornar 
concretas coisas que a gente fala aqui, utopias, coisas 
que a gente idealiza aqui e muitas das vezes ficam só 
nesse nível.

Portanto, eu, que tanto aprendi com V. Exª aqui, 
acompanhando a sua participação no Senado Federal, 
levo com muita satisfação o apreço, a camaradagem, a 
amizade e, sobretudo, a inteligência que V. Exª exercita 
tão bem e, Graças a Deus, coloca-a a serviço do povo 
de Brasília, do povo deste tão querido Brasil. 

Eu quero aproveitar a oportunidade para desejar 
a todos – fim de ano é o momento em que a gente se 
volta mesmo com alegria para todos – que o ano que 
vem seja ainda muito melhor do que este. Espero, sin-
ceramente, que isso aconteça. Que todos tenham um 
feliz Natal. Eu desejo isso, primeiro, aos meus conter-
râneos acrianos, aos meus Pares aqui, a vocês todos 
com quem eu tive a alegria de conviver, aos meus au-
xiliares, que aguentaram as minhas rabugices, mas 
que se mantiveram ali, firmes, no propósito de me 
ajudar. Grande parte do que eu conquistei eu devo a 
eles, muito, muito, muito. 

Agradeço muito aos servidores desta Casa. Que 
gente dedicada! Que gente dedicada! E aqui não que-
ro citar ou mencionar ninguém, porque não distingo. O 
Brasil precisa saber, Senador Marco Maciel, que esta 
Casa tem um corpo funcional, permanente ou não, da 
maior qualidade, que nos auxilia, que nos ajuda, que 
faz com que possamos produzir nesta Casa, do mais 
humilde ao que tem a função mais graduada.

Quero agradecer a todos e desejar ao povo bra-
sileiro que, não de forma passiva, mas ativa, provoque, 
atue, conteste, balance as estruturas, como eventu-
almente faz, para que as coisas, de fato, comecem 
a acontecer no nosso País, de forma a satisfazer a 
grande massa do povo brasileiro, essa que é excluída 
na saúde, é excluída na educação, é excluída na se-
gurança. Portanto, espero que as coisas comecem a 
acontecer e que o Brasil, os brasileiros encontrem o 
caminho da realização plena.

Ao meu querido amigo Senador Mão Santa, com-
panheiro de todas as horas, também os meus agrade-
cimentos sinceros. V. Exª sabe o quanto eu lhe tenho 
apreço.

Espero que V. Exª tenha também, como os co-
legas que me apartearam aqui... Deus sempre há de 
lhe acompanhar e mostrar os caminhos que precisa 
continuar trilhando.

Obrigado a todos, e felicidade geral para esta 
Nação.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 

Senador Geraldo Mesquita Júnior, quis Deus., eu não 
queria estar aqui nesta despedida, mas quero dizer que 
está na Bíblia: “Árvore boa dá bons frutos”. O pai dele, 
Geraldo Mesquita, político de grande respeitabilidade, 
governou o Acre e foi Senador da República. Conheci 
o Acre, vi o quanto ele é querido e amado. E o levei ao 
Piauí. Orgulhosamente, eu e Adalgiza desfrutamos da 
companhia dele e de sua esposa, Maria Helena. 

Geraldo Mesquita Júnior, quero dizer que nin-
guém, não só ao longo desta Legislatura, mas do 
Senado, fez um investimento tão grande. Ele, em seu 
Estado, tem um centro cultural, biblioteca formal e in-
formal e lança livros de autores regionais e nacionais. 
Particularmente, tenho um na minha cabeceira, Sena-
dor Geraldo Mesquita. Vou sair dando palestras, como 
Fernando Henrique Cardoso – não sei se vão me pagar 
em dólar, como ele ganha –, e a base vai ser o livro 
de V. Exª. Ele tem princípios da política, fundamentos 
da política, de ciências políticas.

Então, ele reviveu, neste Senado, o que foi 
Abraham Lincoln. Sintetizando a vida de Abraham 
Lincoln, ele disse: “Caridade para todos, malícia para 
nenhum e firmeza de direito.” E o nosso Rui Barbosa. 
Não conheço nenhuma pessoa com tanta obediência 
e amor ao Direito.

Portanto, ao Geraldo Mesquita a nossa admira-
ção e o convite para ele e a Maria Helena voltarem 
ao Piauí. O Acre é bonito, cheio de riquezas, mas não 
tem praia. Então, vamos desfrutar uns dias no nosso 
delta do Piauí.
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A sequência aqui dos oradores, como disse aqui 
o Mozarildo, que cedera corretamente a palavra ao 
Geraldo Mesquita, que todos ouvimos atentamente, 
nós e o Brasil todo. Ele não vai sair, talvez ele seja, 
lá em Montevidéu, no Parlasul, o que Rui Barbosa foi 
em Haia: dedicação, firmeza no direito, exclusividade. 
É isso o que eu proponho, tenho essa visão. 

A maior ignorância é permanecer como estão. 
Não pode. Retardaram, Cristovam Buarque, V. Exª que 
foi educador. Basta de o Brasil ser retardatário. 

Fomos na independência, quase todos os pa-
íses da América do Sul se tornaram independentes 
antes de nós – eu não vou lhe ensinar história. Fo-
mos retardatários na República, cem anos depois. E 
agora, estamos vergonhosamente atrasando o Par-
lasul. Atrás do Paraguai, que nos deu o ensinamento 
de trabalhar com seu primeiro parque industrial, que 
nós recebemos dinheiro dos ingleses para destrui-lo. 
É uma vergonha! E o Parlasul é filho da Europa, nós 
somos cristãos. Então, V. Exª tem que pegar essa ban-
deira – está ouvindo, Cristovam? – de reestruturar isso. 
E está um nome que agigantará aquele parlamento: 
Geraldo Mesquita. Se me for dado fazer uma lista, V. 
Exª será o primeiro.

Convidamos para usar da palavra agora Marco 
Maciel, Senador de Pernambuco, que está na lista 
aqui escrita pelo nosso Mozarildo Cavalcanti, que eu 
fielmente estou obedecendo. Depois, será o Mozaril-
do Cavalcanti. 

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pronuncia 
o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Caro 
Presidente desta sessão, Senador Mão Santa, eu 
gostaria de agradecer ao Senador Mozarildo Caval-
canti a gentileza de me haver cedido o horário que lhe 
estava destinado, para que eu possa tecer algumas 
considerações. 

O que venho trazer ao conhecimento da Casa 
diz respeito à entrega pela Academia Sueca, semana 
passada, em Estocolmo, do Prêmio Nobel de Literatura 
ao escritor Mario Vargas Llosa. 

Durante a cerimônia, na sala de concertos da ci-
dade, o novelista peruano e colunistga do Estado de 
S. Paulo recebeu a medalha de ouro e o diploma da 
premiação das mãos do rei sueco Carl Gustav, que 
também lhe entregou uma peça metálica represen-
tando o premio no valor de U$1,5 milhão. 

O Presidente da Academia Sueca Per Wastberg 
saudou o escritou com as seguintes palavras: 

“Caro Mario Vargas Llosa, você encap-
sulou a história da sociedade do século XX 
em uma bolha de imaginação que se mante-
ve flutuando pelo ar durante 50 anos e ainda 
reluz. A Academia Sueca o felicita. Da cidade 

de Arequipa, no Peru, emergiu um cidadão 
do mundo, um marxista que pelos abusos de 
Fidel Castro se transformou em um liberal, 
um candidato perdedor das eleições presi-
denciais no Peru que figura agora nos selos 
do seu país”.

O escritor sueco Per Wastberg também afirmou 
que, em suas primeiras obras, Vargas Llosa “renovou 
a novela. Agora é um poeta épico não apenas de es-
tatura latino-americana”. 

O membro da Academia Sueca elogiou ainda o 
talento de Vargas Llosa em “unir a tradução narrativa 
de Honoré Balzac e de Leon Tólstoi com experimentos 
modernistas de William Faukner”.

Como fez o ganhador do Nobel no discurso em 
que aceitou a premiação, Wastberg lembrou que um pai 
autoritário também o estimulou a refugiar-se no mundo 
da literatura e de personagens de Vargas Llosa como 
Flora Tristan, da obra O Paraíso na outra esquina. 

Após receber o premio, Vargas Llosa, saudou a 
família real sueca, os membros da academia e seus 
assistentes, entre eles, estavam sua mulher Patrícia e 
seus três filhos: Álvaro, Gonzalo e Morgana. 

Há vinte anos, gostaria de salientar, que o prê-
mio Nobel de Literatura não era dado para um escritor 
de língua espanhola. O último a ganhá-lo havia sido o 
mexicano Octavio Paz, em 1990. E, um ano antes, o 
espanhol Camilo José Celá.

Sem querer fazer muitas considerações sobre 
o tema, vou ler trechos do discurso de Mario Vargas 
Llosa, em Estocolmo, publicado no Brasil pelo Estado 
de S. Paulo, semana passada:

“Aprendi a ler aos cinco anos, na classe 
do irmão Justiniano, no Colégio de la Salle, 
em Cochabamba, na Bolívia. Foi a coisa mais 
importante da minha vida. Quase 70 anos 
depois, lembro-me com nitidez como essa 
magia – transformar as palavras dos livros 
em imagens – enriqueceu a minha vida, que-
brando as barreiras do tempo e do espaço e 
permitindo-me viajar com o capitão Nemo 20 
mil léguas abaixo do nível do mar, lutar junto 
com d’Artagnan, Athos, Portos e Aramís con-
tra as intrigas que ameaçavam a rainha nos 
tempos do sinuoso Richelieu, ou arrastar-me 
pelas entranhas de Paris com o corpo inerte 
de Marius às costas. 

A leitura convertia o sonho em vida e a 
vida em sonho e punha ao alcance do pedaci-
nho de homem que eu era o universo da lite-
ratura. Minha mãe me disse que as primeiras 
coisas que escrevi foram continuações das 
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histórias que lia, pois me aborrecia quando 
elas terminavam ou queria mudar seu final. E 
talvez seja isso que acabei fazendo na vida 
sem perceber: prolongar no tempo, enquanto 
crescia, amadurecia e envelhecia, as histórias 
que encheram minha infância de exaltação e 
de aventuras.

Gostaria que a minha mãe estivesse aqui, 
ela que costumava se emocionar e chorar ao ler 
os poemas de Amado Nervo e Pablo Neruda, 
e também meu avô Pedro, de nariz grande e 
calva reluzente, que elogiava os meus versos, e 
o tio Lucho que tanto me animou a dedicar-me 
de corpo e alma a escrever, embora a literatura, 
naquele tempo e naquele local, alimentasse 
tão mal os seus cultores. Toda a vida tive ao 
meu lado gente assim, que gostava de mim 
e me animava, e me contagiava com a sua fé 
quando eu duvidava. 

Graças a eles e, sem dúvida, também à 
minha insistência e um pouco de sorte, pude 
dedicar boa parte do meu tempo a essa pai-
xão, vício e maravilha que é escrever, criar uma 
vida paralela onde nos refugiamos contra a 
adversidade, que torna natural o extraordinário 
e o extraordinário natural, que dissipa o caos, 
embeleza o feio, eterniza o instante e torna a 
morte um espetáculo passageiro. 

Não era fácil escrever histórias. Ao se 
transformarem em palavras, projetos passea-
vam pelo papel e as ideias e imagens morriam. 
Como reanimá-los? Por sorte, ali estavam os 
mestres para que eu aprendesse com eles e 
seguisse seu exemplo. Flaubert [escritor fran-
cês tão conhecido] me ensinou que o talento 
é uma disciplina tenaz, uma longa paciência. 
Flaulkner, que é a forma – o texto e a estrutu-
ra – que engrandece ou empobrece os temas. 
Martorell, Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, 
Conrad [aliás, sei que Cristovam Buarque lê 
Conrad], Thomas Mann, que o número e a 
ambição são tão importantes numa novela 
quanto a destreza estilística e a estratégia 
narrativa. Sartre, que as palavras são atos e 
que uma novela, uma peça de teatro, um en-
saio, comprometidos com a atualidade e as 
melhores opções, podem mudar o curso da 
História. Camus e Orwell, que uma literatura 
desprovida de moral é desumana, e Malraux 
que o heroísmo e o épico cabiam na atualida-
de tanto quanto no tempo dos argonautas, da 
Odisséia e da Ilíada.

Se eu mencionasse neste discurso todos 
os escritores aos quais devo um pouco ou muito 
as suas sombras nos deixariam na escuridão. 
São inumeráveis. Além de me revelarem os 
segredos do ofício de contar, eles me fizeram 
explorar os abismos do humano, admirar seus 
feitos e horrorizar-me com os seus desvarios. 
Foram os amigos mais serviçais, os estimula-
dores da minha vocação, em cujos livros des-
cobri que, mesmo nas piores circunstâncias, 
há esperança, e que vale a pena viver, nem 
que seja só porque sem a vida não podería-
mos ler nem fantasiar histórias.

Algumas vezes me perguntei se em paí-
ses como o meu, com poucos leitores e tantos 
pobres, analfabetos e injustiças, onde a cultura 
era privilégio de tão poucos, escrever não era 
um luxo escapista. Mas essas dúvidas nunca 
asfixiaram minha vocação, e continuei sem-
pre escrevendo, mesmo naqueles períodos 
em que o trabalho de subsistência absorvia 
quase todo o meu tempo. Acho que fiz a coisa 
certa [diz Vargas Llosa], pois, se para a litera-
tura florescer numa sociedade fosse preciso 
lançar primeiro a alta cultura, a liberdade, a 
prosperidade, a justiça, isso não teria existido 
nunca. Ao contrário, graças à literatura e às 
consciências que ela formou, aos desejos e 
anseios que inspirou, ao desencanto do real 
com que retornamos da viagem a uma bela 
fantasia, a civilização é agora menos cruel do 
que quando os contadores de contos come-
çavam a humanizar a vida com suas fábulas. 
Seríamos piores do que somos sem os bons 
livros que lemos, mais conformistas, menos 
inquietos e insubmissos, e o espírito crítico, o 
motor do progresso, nem sequer existiria.

A exemplo de escrever, ler é protestar 
contra as insuficiências da vida.Quem procura 
na ficção o que não tem, diz, sem necessidade 
de dizer, e nem de saber, que a vida tal como 
é não nos basta para apagar a nossa sede de 
absoluto, fundamento da condição humana, e 
que deveria ser melhor. Inventamos as ficções 
para podermos viver de, alguma maneira, as 
muitas vidas que queríamos ter, quando ape-
nas dispomos de uma só.

Sem as ficções seríamos menos cons-
cientes da importância da liberdade para que 
a vida seja suportável e do inferno em que ela 
se converte quando dominada por um tirano, 
uma ideologia ou uma religião. Quem duvida 
que a literatura, além de nos levar ao sonho 
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da beleza e da felicidade, nos alerta contra 
toda forma de opressão, pergunte por que to-
dos os regimes empenhados em controlar a 
conduta dos cidadãos, do berço ao túmulo, a 
temem tanto a ponto de estabelecerem regras 
de censura para reprimi-la, e vigiam com tanta 
suspeita os escritores independentes. Fazem 
isso porque sabem o risco que correm ao 
deixarem que a imaginação flua pelos livros, 
como quão sediciosas se tornam as ficções 
quando o leitor compara a liberdade que as 
torna possíveis e que nelas se exerce, com o 
obscurantismo e o medo que o pressionam no 
mundo real. Queiram ou não, saibam disso ou 
não, os criadores de fábulas, ao inventar histó-
rias, propagam a insatisfação, mostrando que 
o mundo é mal feito, que a vida da fantasia é 
mais rica que a rotina cotidiana. 

Essa constatação cria raízes na sensibili-
dade e na consciência, torna os cidadãos mais 
difíceis de manipular, de aceitar as mentiras 
que querem fazer com que aceite, de que entre 
cassetetes, inquisidores e carcereiros vivem 
mais seguros e melhor. A boa literatura cria 
pontes entre pessoas diferentes, fazendo-nos 
gozar, sofrer ou nos surpreendermos, nos une 
sobre as barreiras das línguas, crenças, usos, 
costumes e preconceitos que nos separam. 
Quando a grande baleia branca sepulta o ca-
pitão Ahab no mar, o coração dos leitores se 
oprime do mesmo modo em Tóquio, Lima ou 
Tombuctu. Quando Emma Bovary toma arsê-
nico, Anna Karenina se joga do trem e Julien 
Sorel sobe ao patíbulo; e quando, em El Sur, 
o urbano doutor Juan Dahlmann sai daquela 
vendinha do pampa para enfrentar o punhal 
de um matador; ou percebemos que todos os 
moradores de Comala, o povoado de Pedro 
Páramo, estão mortos, o abalo é semelhante 
no leitor que adora Buda, Confúcio, Cristo, Alá 
ou é agnóstico, vista terno e gravata, túnica, 
quimono ou bombachas. A literatura cria uma 
fraternidade dentro da diversidade humana e 
apaga as fronteiras que erguem entre os ho-
mens e mulheres a ignorância, as ideologias, 
as religiões, os idiomas e a estupidez.

Como todas as épocas tiveram os seus 
espantos, a nossa é a dos fanáticos, dos ter-
roristas suicidas, antiga espécie convencida 
de que matando se chega ao paraíso, de que 
o sangue dos inocentes lava as afrontas cole-
tivas, corrige as injustiças e impõe a verdade 
sobre as falsas crenças. Inumeráveis vítimas 

são imoladas todos os dias em diversos locais 
do mundo por aqueles que se sentem donos de 
verdades absolutas. Acreditávamos que com 
a queda dos impérios totalitários a convivên-
cia, a paz, o pluralismo, os direitos humanos 
se imporiam e o mundo deixaria para trás os 
holocaustos, genocídios, invasões e guerras 
de extermínio. Nada disso ocorreu. Novas for-
mas de barbárie proliferam estimuladas pelo 
fanatismo, e com a multiplicação das armas de 
destruição em massa não se pode excluir que 
algum grupelho de redentores enlouquecidos 
provoque um dia um cataclismo nuclear. É pre-
ciso ir atrás deles, enfrentá-los e derrotá-los. 
Não são muitos, embora o estrondo dos seus 
crimes ecoe por todo o planeta e nos encham 
de horror os pesadelos que provocam. Não de-
vemos nos intimidar ante os que querem tirar a 
liberdade que conquistamos na longa façanha 
da civilização. Defendamos a democracia libe-
ral que, com todas as suas limitações, ainda 
significa o pluralismo político, a convivência, 
a tolerância, os direitos humanos, o respeito à 
crítica, a legalidade, as eleições livres, a alter-
nância de poder, tudo aquilo que nos tirou da 
vida selvagem e nos faz aproximar – embora 
nunca cheguemos a alcançá-la – da formosa e 
perfeita vida fingida pela literatura, aquela que 
só inventando, escrevendo e lendo podemos 
merecer. Ao enfrentarmos os fanáticos homi-
cidas, defendemos o nosso direito de sonhar 
e de tornar os nossos sonhos realidade.

Quando jovem, como muitos escritores da 
minha geração, fui marxista e acreditava que o 
socialismo seria o remédio para a exploração 
e as injustiças sociais que dominavam o meu 
país, a América Latina e o resto do Terceiro 
Mundo. Minha decepção com o estatismo e o 
coletivismo e a minha passagem para o de-
mocrata e liberal que sou – que tento ser – foi 
longa, difícil e ocorreu aos poucos por conta 
dos episódios como a conversão da Revo-
lução Cubana, que me entusiasmou de iní-
cio, ao modelo autoritário e vertical da União 
Soviética, dos testemunhos dos dissidentes 
que conseguiam vazar dos muros do gulag, 
da invasão da Tchecoslováquia pelos países 
do Pacto de Varsóvia e graças a pensadores 
como Raymond Aron, Jean-François Revel, 
Isaiah Berlin e Karl Popper, aos quais devo a 
minha revalorização da cultura democrática e 
das sociedades abertas. Esses mestres foram 
um exemplo de lucidez e galhardia quando a 
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intelligentsia ocidental parecia, por frivolidade 
ou por oportunismo, ter sucumbido ao feitiço do 
socialismo soviético ou, pior ainda, à diabólica 
e sanguinária revolução cultural chinesa.

Quando criança, sonhava chegar um dia 
a Paris porque, deslumbrado com a literatura 
francesa, acreditava viver ali e respirar o ar 
que respiravam Balzac, Stendhal, Baudelai-
re, Proust me ajudaria a tornar-me um verda-
deiro escritor, que se eu não saísse do Peru 
seria um pseudo-escritor de fins-de-semana 
e feriados. E a verdade é que devo à França, 
à cultura francesa, lições inesquecíveis, como 
a de que a literatura é tanto vocação quanto 
disciplina, um trabalho e uma perseverança. 
Vivi ali quando Sartre e Camus estavam vivos 
e escrevendo, nos anos de Ionesco, Becket, 
Bataille e Cioran, da descoberta do teatro de 
Brecht e do cinema de Ingmar Bergman, do 
TNP de Jean Vilar e o Odéon de Jean Louis 
Barrault, da Nouvelle Vague e do Nouveau 
Roman e dos discursos, belíssimas peças 
literárias de André Malraux, e talvez do espe-
táculo mais teatral da Europa daquele tempo, 
as entrevistas coletivas e os estrondos vocais 
olímpicos do general De Gaulle.

Mas talvez o que mais agradeço à Fran-
ça seja a descoberta da América Latina. Ali, 
descobri que o Peru fazia parte de uma vasta 
comunidade irmanada pela história, geografia, 
problemática social e política, por uma certa 
maneira de ser e pela saborosa língua que eu 
falava e na qual escrevia. E que nessa mesma 
época produzia uma literatura nova e pujante. 
Foi lá que li Borges, Octavio Paz, Cortazar, Gar-
cía Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, 
Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso e muitos 
outros, cujos textos estavam revolucionando a 
narrativa em língua espanhola, e graças aos 
quais a Europa e boa parte do mundo desco-
briram que a América Latina não era só o con-
tinente dos golpes de Estado, dos caudilhos 
de opereta, dos guerrilheiros barbudos e das 
maracas do mambo e do cha-cha-cha, mas 
também das ideias, formas artísticas e fanta-
sias literárias que transcendiam o pitoresco e 
falavam uma linguagem universal.

De lá para cá, não sem alguns tropeços, 
a América Latina foi progredindo, embora, 
como dizia o verso de César Vallejo, ainda 
“Há, irmãos, muitíssimo a fazer”. Padecemos 
sob menos ditaduras do que então, apenas 
Cuba e a candidata a secundá-la, a Venezue-

la, e algumas pseudodemocracias populistas 
e caricatas, como a Bolívia e a Nicarágua. 
Mas no resto do continente, bem ou mal, a 
democracia está funcionando, apoiada em 
amplos consensos populares, e pela primeira 
vez em nossa História temos uma esquerda 
e uma direita que, como no Brasil, Chile, Uru-
guai, Peru, Colômbia, República Dominicana 
e quase toda a América Central, respeitam a 
legalidade, a liberdade de expressão, as elei-
ções e a renovação no poder. Esse é o cami-
nho certo, e se persistir nele, se combater a 
insidiosa corrupção e continuar integrando-se 
ao mundo, a América Latina deixará, por fim, 
de ser o continente do futuro e passará a ser 
o continente do presente. (...)

Eu levo o Peru [ele, que era peruano de 
nascimento] nas minhas entranhas, porque 
nele nasci, cresci, formei-me e vivi aquelas 
experiências da infância e da juventude que 
modelaram minha personalidade e que forja-
ram minha vocação; e porque lá amei, odiei, 
gozei, sofri e sonhei. O que nele acontece me 
afeta mais e me comove e irrita mais do que o 
que acontece em outros lugares.

Não busquei nem me impus isso: foi as-
sim, simplesmente. Alguns compatriotas me 
acusaram de traidor, e cheguei a ponto de 
quase perder a cidadania quando, durante a 
última ditadura, pedi que os governos demo-
cráticos do mundo punissem o regime com 
sanções diplomáticas e econômicas, como 
sempre fiz com relação a todas as ditaduras, 
as de qualquer espécie: a de Pinochet, a de 
Fidel Castro, a dos talebães no Afeganistão, a 
dos aiatolás no Irã, a do apartheid na África do 
Sul, a dos sátrapas uniformizados na Birmânia 
(hoje Myanmar). E voltaria a fazer isso ama-
nhã – não queira o destino, nem o permitam 
os peruanos, se o Peru fosse vítima, mais uma 
vez, de um golpe de Estado que aniquilasse a 
nossa frágil democracia. Não foi aquela uma 
ação precipitada e passional de um ressentido, 
como escreveram alguns polímatas, acostu-
mados a julgarem os outros a partir da própria 
pequenez. Foi um ato coerente com a minha 
convicção de que uma ditadura representa o 
mal absoluto para um país, uma fonte de bru-
talidade, de corrupção, e de feridas profundas, 
que demoram muito para se fecharem, enve-
nenam seu futuro e criam hábitos e práticas 
prejudiciais que se estendem ao longo de gera-
ções, adiando a reconstrução democrática. Por 
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isso as ditaduras devem ser combatidas sem 
contemplações, por todos os meios ao nosso 
alcance, incluindo as sanções econômicas. É 
lamentável que os governos democráticos, ao 
invés de darem o exemplo, solidarizando-se 
com aqueles – como as Damas de Branco em 
Cuba, os resistentes venezuelanos, Aung San 
Suu Kyi e Liu Xiaobo – que enfrentam com te-
meridade as ditaduras que sofrem, freqüente-
mente tenham se mostrado complacentesnão 
com eles, mas com seus carrascos. Aqueles 
corajosos, ao lutar pela sua liberdade, lutam 
também pela nossa liberdade.

A conquista da América foi cruel e violen-
ta, como todas as conquistas, sem dúvida, e 
deve ser criticada, porém, sem esquecermos, 
ao criticarmos, que os que cometeram aqueles 
despojos e crimes foram, em grande número, 
nossos bisavós e tataravós, os espanhóis que 
foram à América e ali se adaptaram, não os que 
ficaram em sua terra. As críticas, para serem 
justas, devem ser uma autocrítica. Por isso que, 
ao nos emanciparmos da Espanha há duzen-
tos anos, os que tomaram posse nas colônias 
antigas, ao invés de redimir os índios e faze-
rem justiça pelos antigos agravos, continuaram 
a explorá-los com tanta cobiça e ferocidade 
quanto os conquistadores, em alguns países, 
dizimando-os e exterminando-os. Digamos com 
total clareza: há dois séculos, a emancipação 
dos indígenas é de responsabilidade exclusi-
vamente nossa e não temos cumprido com ela, 
que continua a ser uma matéria pendente em 
toda América Latina. Não há uma exceção a 
essa afronta e a essa vergonha.

De todos os anos que vivi em solo espa-
nhol, lembro com fulgor dos cinco anos que 
passei na querida Barcelona no começo dos 
anos 70. A ditadura de Franco ainda estava 
em pé e fuzilava, mas era um fóssil em fiapos 
e, sobretudo no campo da cultura, era inca-
paz de manter os cuidados e os controles de 
outrora. Abriam-se fendas e resquícios que a 
censura não conseguia sanar e, por eles, a 
sociedade espanhola absorvia novas ideias, 
livros, correntes de pensamento, valores e for-
mas artísticas até então proibidos por serem 
subversivos. Nenhuma cidade aproveitou tan-
to e tão bem quanto Barcelona esse começo 
da abertura, nem viveu uma efervescência 
semelhante em todos os campos das ideias 
e da criação. Tornou-se a capital cultural da 
Espanha, o local onde se devia ficar para res-

pirar a antecipação da liberdade por vir. E, de 
certa forma, foi também a capital cultural da 
América Latina, dada a quantidade de pinto-
res, escritores, editores e artistas oriundos dos 
países latino-americanos que lá se instalaram, 
ou iam e vinham de Barcelona, porque era lá 
que havia que estar, se a gente queria ser um 
poeta, romancista, pintor ou compositor do 
nosso tempo. 

Embora não tenha ocorrido exatamente 
assim, a transição espanhola da ditadura para 
a democracia foi uma das melhores históricas 
dos tempos modernos, um exemplo de como, 
quando a sensatez e a racionalidade preva-
lecem e os adversários políticos deixam de 
lado o sectarismo em favor do bem comum, 
podem ocorrer fatos tão prodigiosos como os 
dos romances do realismo mágico [área que 
Vargas Llosa domina]. A transição espanhola 
do autoritarismo para a liberdade, do subde-
senvolvimento para a prosperidade, de uma 
sociedade de contrastes econômicos e desi-
gualdades terceiro-mundistas para um país de 
classes médias, a sua integração à Europa e 
a sua adoção em poucos anos de uma cultura 
democrática, surpreendeu o mundo e disparou 
a modernização da Espanha. Foi para mim uma 
experiência emocionante e instrutiva vivê-la de 
muito perto e por dentro em alguns momentos. 
Tomara que os nacionalismos, a praga incurá-
vel do mundo moderno e também na Espanha, 
não estraguem essa história feliz. (...)

O Peru é para mim a Arequipa onde nas-
ci, mas onde nunca morei, a cidade que minha 
mãe, meus avós e meus tios me ensinaram a 
conhecer através das suas lembranças e nos-
talgias, porque toda minha tribo familiar, como 
costumam fazer os arequipenses, sempre le-
vou consigo para a Cidade Branca em sua 
andarilha existência. É a Piura do deserto, o 
algarobeira e o sofrido jumentozinho ao que os 
habitantes de Piura de minha juventude cha-
mavam de “o pé alheio” – lindo e triste epíteto 
–, onde descobri que não eram as cegonhas 
que traziam os bebês ao mundo, mas eram os 
casais que os fabricavam fazendo umas barba-
ridades que eram pecado mortal. É o Colégio 
San Miguel e o Teatro Variedades, onde pela 
primeira vez vi encenada uma obrinha escrita 
por mim. É a esquina de Diego Ferré e Colón, 
no bairro de Miraflores, em Lima – o chamá-
vamos de o Bairro Alegre —, onde troquei as 
calças curtas pelas compridas, fumei meu 
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primeiro cigarro, aprendi a dançar, a namorar 
e a fazer declarações de amor às moças. É a 
empoeirada e arrepiante redação do jornal a 
La Crónica onde, nos meus dezesseis anos, 
fiz minhas primeiras armas como jornalista, 
ofício que, com a literatura, ocupou quase toda 
a minha vida e me fez,como os livros, viver 
mais, conhecer melhor o mundo e frequentar 
pessoas de todas as partes e de todos os ti-
pos, pessoas excelentes, boas, más e execrá-
veis. É o Colégio Militar Leoncio Prado, onde 
aprendi que o Peru não era o pequeno reduto 
de classe média que eu havia vivido até então 
confinado e protegido, mas era um país gran-
de, antigo, exasperado, desigual e sacudido 
por todo tipo de tormentas sociais. São as cé-
lulas clandestinas de Cahuide nas quais com 
um punhado da Universidade de San Marcos 
preparávamos a revolução mundial. E o Peru 
são os meus amigos e as minhas amigas do 
Movimiento Libertad, com os quais por três 
anos, entre bombas, apagões e assassinatos 
do terrorismo, trabalhamos em defesa da de-
mocracia e da cultura da liberdade. 

O Peru é Patrícia, a prima de narizinho 
arrebitado e caráter indomável com a qual tive 
a ventura de me casar há 45 anos, e que ainda 
suporta as minhas manias, neuroses e meus 
chiliques que me ajudam a escrever. Sem ela, 
minha vida teria se dissolvido há muito tempo 
em um turbilhão caótico, e não houvessem 
nascido Álvaro, Gonzalo e Morgana, nem os 
seis netos que nos prolongam e alegram a 
existência. Ela faz tudo e faz tudo bem. 

Resolve os problemas, administra a eco-
nomia, põe ordem no caos, mantém os limites 
para os jornalistas e intrusos, defende o meu 
tempo dos compromissos e das viagens, faz 
e desfaz as malas, e é tão generosa que, até 
quando acha que está me desafiando, faz o 
melhor dos elogios: “Mario, a única coisa para 
que você serve é para escrever”.

Termino, assim, Sr. Presidenbte, as palavras que 
Vargas Llosa teve opotunidade de pronunciar ao tempo 
em que recebeu o Prêmio Nobel da Literatura. Isso, 
a meu ver, foi importante para a cultura latina, para o 
enriquecimento cultural do nosso povo. Acredito que o 
exemplo de Mario Vargas Llosa nos ajuda a entender 
o mundo e, sobretudo, o ofício, que deve ser sempre 
perseverante, de escrever e de pensar.

Agradeço ao nobre Presidente Mão Santa...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Por fa-

vor, Senador, permite-me um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – ... pelo 
fato de ter admitido a leitura, na íntegra, do referido 
documento.

Concedo o aparte, com prazer, ao Senador Cris-
tovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Sena-
dor Marco Maciel, fico feliz de estar escutando o seu 
discurso, lendo o discurso do Mario Vargas Llosa, pri-
meiro, porque é uma peça fundamental para todos nós, 
latino-americanos; segundo, porque ele é um amante do 
Brasil, onde esteve algumas vezes; e, terceiro, porque 
ele é um exemplo de pessoa que é capaz de manter a 
coerência mesmo mudando de posição política do pon-
to de vista da linha que seguia. O Mário, que conheço 
há quarenta anos, como disse no seu discurso, foi um 
marxista e hoje é um liberal, mas mantém o mesmo 
sentimento de amor ao povo, o mesmo sentimento de 
luta contra as injustiças. Seu último livro, O Sonho do 
Celta, que eu tive o privilégio de receber dele próprio, 
que não saiu ainda no Brasil, narra a história de um 
homem chamado Roger Casement, um irlandês que 
viveu uma vida de uma aventura imensa na África e 
na América Latina, no final do século XIX e começo do 
século XX, e que percebeu o que era o colonialismo, 
o colonialismo belga...

O SR. MARCO MACIEL (DEM - PE) – Que foi 
um colonialismo truculento.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT - DF) - ...e o co-
lonialismo inglês na Amazônia peruana, despertando, 
então, para o fato de que a Irlanda deveria ser indepen-
dente da Inglaterra. A história desse homem, descrita 
pelo Mário Vargas Llosa, é uma peça para mim tão 
maravilhosa que, como o livro foi publicado depois do 
Nobel, acho que Vargas Llosa deveria receber outro 
Nobel, se isso fosse possível. Lamentavelmente, não 
é. O livro descreve, sem tomar posição - este é o pa-
pel de um grande escritor ficcionista: não colocar a sua 
posição pessoal no livro, apenas descrever a realidade 
-, mas, ao descrever a maldade do colonialismo sobre 
os negros na África, sobre os índios na América Latina, 
ele escreveu, para mim, a peça mais fundamental do 
anticolonialismo que eu já li. É uma peça muito mais 
forte do que As Veias Abertas da América Latina. É 
uma peça de uma força que raramente a gente vê. 
Esse é o Mário Vargas Llosa, na sua competência de 
escritor que agarra o leitor e que passa uma mensa-
gem forte. E a mensagem que ele passou é a men-
sagem de um anticolonialismo, a mensagem de uma 
crítica profunda às injustiças, à exploração do homem 
pelo homem, à ineficiência ilógica e à imoralidade do 
sistema econômico que nós vivemos. Ele passa tudo 
isso sendo um liberal. Isso é que é admirável na vida 
dele. Finalmente, a razão maior que eu vejo na leitura 
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do discurso dele aqui é a frase com a qual eu creio 
que o senhor começou, falando que ele disse que a 
coisa mais importante da vida dele foi aprender a ler. 
E, quando ele diz isso, é porque é verdade. E olhe que 
ele é um homem de grandes realizações. Foi candidato 
a presidente, é um homem que viajou o mundo inteiro, 
um homem que viveu grandes emoções, mas, mesmo 
assim, ele diz que o mais importante que aconteceu 
na vida dele foi aprender a ler, até porque, se ele não 
aprendesse a ler, dificilmente o mais aconteceria. E 
fico perguntando: que resposta a gente dá a, estimo 
eu, cinquenta milhões de brasileiros que, desde a Re-
pública até aqui, morreram sem saber ler? Morreram 
sem poder ter a oportunidade da coisa mais importan-
te na vida, como reconhece um homem como Vargas 
Llosa. Ele diz: “a coisa mais importante da minha vida 
foi aprender a ler”.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – E ele cre-
dita à sua mãe o estímulo ao hábito da leitura.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Porque 
a mãe dele também sabia ler; se não, ela não o teria 
estimulado, e ele não conseguiria responder a esse 
estímulo plenamente, mesmo que incentivado. Pois 
bem, essa leitura eu creio que traz essas lições para 
nós, as lições de um homem que é capaz de atraves-
sar fronteiras eu não diria nem ideológicas, mas fron-
teiras de partidos...

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Doutri-
nárias.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – ... dou-
trinárias, sem mudar de lado, na luta contra a explora-
ção do homem pelo homem, na luta contra os sistemas 
econômicos que são degradadores, e sendo um homem 
que tem a genialidade de escrever como ele escreveu. 
Eu recomendo que alguma editora, rapidamente... Não 
é preciso recomendar, porque, como Prêmio Nobel, 
imediatamente será traduzido. Mas eu recomendo que 
leiam, os que aprenderam a ler, O Sonho do Celta. É 
um dos livros mais impactantes que li na minha vida. 
Agradeço muito a ele de ter tido a gentileza de me en-
viar esse livro logo que acabou de publicar.

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Senador 
Cristovam Buarque, também observo que ele sempre 
teve uma preocupação muito grande com a preserva-
ção da cultura democrática. Quer dizer, não basta ter 
democracia: é preciso ter uma cultura da democracia, 
um exercício de pedagogia cívica que se repita a cada 
instante, para que possamos ter sociedades democrá-
ticas na plena acepção do termo, Constituições que 
funcionem adequadamente, que respeitem os pressu-
postos básicos de uma vida numa sociedade aberta, 
numa sociedade efetivamente democrática.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Nobre Sena-
dor Marco Maciel, permite-me V. Exª um aparte?

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Com pra-
zer, ouço o nobre Senador Valdir Raupp.

O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – Eu sei que 
o nobre Senador Mozarildo está precisando falar para 
viajar, mas tivemos Senadores, nesta última semana, 
que chegaram a ficar cinco horas e meia na tribuna 
sendo aparteados, como o Senador Tasso Jereissati, o 
Senador Marconi Perillo e outros. Mas V. Exª tem sido 
um exemplo de homem público. Tenho acompanhado 
a trajetória de V. Exª desde que era muito jovem ain-
da, como Vereador, Prefeito. Quando eu era Prefeito 
e V. Exª era Vice-Presidente da República, V. Exª me 
recebeu em seu gabinete. V. Exª foi Ministro de outras 
Pastas também, mas me lembro da devoção de V. Exª 
quando foi Ministro da Educação. Sei da devoção que 
V. Exª tem pela educação no País e da contribuição 
que V. Exª deu para a política brasileira, não apenas 
como homem público, mas republicano, que não teve, 
até o momento, absolutamente nada que manchasse 
seu passado. V. Exª é um homem jovem ainda e, com 
certeza, vai continuar contribuindo para o progresso 
da educação, da ciência e de todas as áreas do nosso 
País. Então, em nome da minha Bancada, do PMDB, 
quero desejar todo sucesso a V. Exª, à sua família, e 
que tenha um Feliz Natal em família. Religioso como 
V. Exª é, devoto, que o Ano Novo seja repleto de paz, 
harmonia e prosperidade. Parabéns!

O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Agrade-
ço o seu depoimento, nobre Senador Valdir Raupp, e 
devo retribuir os votos de um bom Natal e um exce-
lente Ano Novo. Aproveito a ocasião para estender 
também os seus votos aos que integram o meu gabi-
nete. Está aqui presente o meu chefe de gabinete, Dr. 
Nilson Rebello.

V. Exª se houve de forma muito competente nas 
diferentes funções a que foi chamado aqui no Senado 
Federal, de modo especial no tempo em que exercia 
a Liderança do PMDB, a mais numerosa Bancada no 
Senado Federal. Portanto, entre desvanecido e sensi-
bilizado, agradeço as palavras de V. Exª. Precisamos 
perseverar nessa luta, para dar ao País instituições 
sólidas e um sistema partidário consistente, para que 
possamos ter uma democracia sem adjetivos.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo que 
me foi concedido. 

O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – 
Esse foi o Senador Marco Maciel, fazendo uma home-
nagem ao nosso escritor do Peru, Mario Vargas Llosa, 
que acabou de ganhar o Prêmio Nobel, a exemplo de 
dois chilenos, Gabriela Mistral e Pablo Neruda, e a 
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exemplo do autor da Colômbia, Gabriel García Már-
quez, em Memória de Minhas Putas Tristes.

E é com muita honra que recebemos o Senador 
Amir Lando, um dos que mais se aproximou das virtu-
des de Rui Barbosa, amante do Direito e conhecedor 
do Direito. E Amir Lando está aqui.

Ô Raupp, V. Exª está vendo o Amir Lando? Um 
nome desse é que deve ser pensado para o Parla-
sul.

Ô Raupp! Raupp, aprenda que o Brasil está sen-
do retardatário. Ele o foi na Independência, ele o foi 
na República, ele o foi na liberdade do escravo, ele foi 
retardatário e está sendo agora no Parlamento. Esta-
mos atrás do Paraguai. O Paraguai já elegeu os seus 
nomes. Nós estamos... Fomos retardatários na liber-
dade dos escravos.

Está aí um nome bom para engrandecer: Amir 
Lando. Essa ideia não pode fugir, não. Ela tem que ser 
discursada. Está ouvindo, ô Valdir Raupp? Nós somos 
filhos da Europa. Somos cristãos pela Europa e temos 
pouco a ver com o Oriente. Ninguém tem nada a ver 
com Alá, com Maomé e com muçulmanos. Somos – 
e deu certo – como o parlamento europeu. E era um 
sonho de Simón Bolívar. Ele foi intensificado por Al-
fonsín e Sarney. Então, assuma a responsabilidade de 
discutir o assunto.

Mozarildo Cavalcanti, com a palavra.
Amir Lando, ele vai incluir aqui que V. Exª en-

grandecerá o Parlasul, igualando-o ao parlamento 
europeu.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Mão Santa; Srs. Senadores 
e Srªs Senadoras, muito antes das eleições, fiz aqui 
várias denúncias contra o atual Governador do meu 
Estado, Sr. José Júnior, por várias ações administrati-
vas corruptas que ele fez – antes do período eleitoral, 
inclusive. Uma delas, a que mais indignou a popula-
ção, foi a questão do descarte, isto é, do ato de jogar 
fora medicamentos com o prazo de validade ainda 
por vencer e alguns com prazo de validade vencidos, 
comprando em seguida os mesmos medicamentos 
com dispensa de licitação e superfaturados – portan-
to, roubando de duas formas: roubando ao jogar fora 
remédios ainda por vencer e roubando ao comprar os 
mesmos remédios de maneira superfaturada.

Porque fiz essa denúncia aqui e a encaminhei 
para a Procuradoria Geral da República e para o Tri-
bunal de Contas, houve um prejuízo na cadeia que vi-
nha sendo feita nessa corrupção com medicamentos, 
e recebi algumas ameaças à minha integridade física, 
isto é, à minha vida, lá no meu escritório em Boa Vista, 
capital do meu Estado.

Então, resolvi pedir ao Senado que me fosse dada 
segurança para enfrentar o período eleitoral, que ainda 
ia começar, porque, de fato, as ameaças não foram, di-
gamos assim, à toa, porque rastreamos. Foram ligações 
de três locais diferentes, sempre de telefones públicos, 
orelhões, e com mesmo conteúdo: alertando-me para 
ficar quieto, que deixasse de denunciar, sob pena de 
que eu iria amanhecer com a boca cheia de formigas; 
em outras palavras, que iriam me matar.

E pedi ao Senado que me desse segurança nesse 
período, e o Presidente Sarney prontamente designou. 
Aliás, foram várias equipes que estiveram comigo du-
rante o período eleitoral, inclusive no segundo turno. 
E tenho certeza de que só a presença deles lá serviu 
como uma barreira para qualquer coisa que pudesse 
ser tentada contra mim.

Eu já fiz um ofício ao Sr. Presidente Sarney, agra-
decendo a ele e ressaltando o trabalho profissional, 
muito bem feito, com dedicação dos agentes que foram 
em Roraima me dar essa segurança. E quero fazer 
aqui o registro, portanto, para constar dos Anais do 
Senado, dos policiais legislativos que trabalharam no 
planejamento e na execução da minha segurança, no 
período de 7 de setembro a 7 de novembro.

Eu quero citar nominalmente, na parte de pla-
nejamento: o Pedro Ricardo Araujo Carvalho, o Alex 
Anderson Costa Nobre, o Rauf de Andrade Mendonça, 
o Cláudio Hilário de Souza. E, na execução: Arynette 
Vidal de Marins Filho, que, inclusive, se encontra aqui 
no plenário; o Gabriel Carlos dos Reis Costa Dias, 
o Imelton Pires de Azevedo, o João Luiz de Moura 
Araújo, o João Percy do Carmo Pereira, o Júlio Cezar 
Ponte, o Marcelo Roberto Fiorillo, o Paulo Cezar Fer-
reira de Oliveira, o Ricardo Leal da Costa e o Wilson 
Thomé Maier.

Então, quero agradecer pessoalmente a esses 
agentes, esses profissionais que realmente se houve-
ram com muita dedicação e zelo durante esse período 
em que me deram segurança no meu Estado. 

Mas, Sr. Presidente, não fossem só as corrup-
ções do ponto de vista administrativo, quer dizer, que 
o Governador desde que assumiu, em dezembro de 
2007, veio praticando... Porque ele próprio me disse, 
sete meses depois que assumiu, que, “lá em Rorai-
ma” - ele disse textualmente -, “só ganhava eleição 
quem tinha poder” - e ele tinha o poder, porque seria 
Governador até 31 de dezembro deste ano; portanto, 
seria Governador durante todo o processo eleitoral – 
“e quem tinha dinheiro”. E ele já tinha; apenas sete 
meses após assumir o Governo, já tinha, segundo ele, 
R$50 milhões guardados. Ora, se ele estava assim 
já em 2008, imaginem na eleição, durante o período 
eleitoral de 2010.
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E, realmente, o que nós vimos em Roraima foi 
uma ação de corrupção em todos os níveis, usando-
se os instrumentos do Governo, as secretarias, todos 
os equipamentos do Governo a favor da campanha 
política. Transformaram a máquina do Estado num co-
mitê eleitoral do Governador, tanto que, na prestação 
de contas deles, surpreendentemente, os doadores 
principais são os secretários do seu Governo. Isso nós 
sabemos que é pro forma. Na verdade, o que houve 
foi um grande roubo do dinheiro público.

E nós já temos algumas ações ajuizadas contra o 
Governador. Quero aqui frisar a matéria recentemente 
publicada na Folha de S.Paulo, por sinal, de ontem, que 
diz: “Grampo Revela Compra de Votos em Roraima”. 
Há uma extensa matéria: “Conversas entre parentes 
e assessores do governador reeleito mostram oferta 
de benefícios em troca de apoio. Há evidência de três 
crimes: abuso de poder econômico e político e capta-
ção de sufrágio de maneira irregular”.

Na matéria, também divulgada no Jornal do SBT, 
há a voz da Primeira-Dama, esposa do Governador, 
aliciando, oferecendo dinheiro em troca de votos. Essa 
matéria está fartamente documentada. Quem quiser 
acessar o site da Folha vai inclusive ouvir as grava-
ções, porque foi gravado.

E o que é mais sério – e eu também já tinha de-
nunciado aqui: uma professora indígena e um tuxaua, 
que é o chefe de uma comunidade indígena, denuncia-
ram que houve uma compra de votos desavergonhada 
nas comunidades indígenas.

Aliás, esse Governador também disse que voto 
indígena só comprado; disse isso para um líder indí-
gena, que me falou sobre essa questão, ficou indig-
nado e, a partir daí, passou a trabalhar ardentemente 
contra o Governador. 

Vejamos o que temos aqui: “Índio admite negocia-
ção de voto em RR. Líder confirma ter acertado venda 
de votos em favor do Anchieta Jr. em 22 comunidades 
indígenas por R$120 mil”. Segue-se uma longa matéria 
– repito –, com gravação dessa questão da tentativa 
de aliciar o indígena.

Hoje saiu outra matéria, dizendo: “Governador 
é alvo de nova ação por uso de rádio”. O Governo do 
Estado de Roraima tem uma rádio, que foi comprada 
da Radiobrás, portanto, é uma rádio oficial, que foi 
transformada, vamos dizer assim, numa rádio para fa-
zer campanha, dia e noite, para o Governador. E isso 
foi também gravado, documentado e dado entrada no 
Tribunal Regional Eleitoral, que encaminhou para o 
Ministério Público; o Ministério Público denunciou o 
Governador, pedindo a cassação do seu registro. Infe-
lizmente, como a Justiça tem de obedecer regras, isso 
enseja aos advogados fazerem manobra para protelar o 

julgamento. Assim, o julgamento que foi iniciado contra 
o Governador foi adiado, porque o PSDB, Partido do 
Governador, do qual ele é o Presidente em Roraima, 
entrou com um pedido para ser assistente. Com isso, 
tinha de abrir vistas ao Ministério Público e, depois, ao 
Partido, para se pronunciar. Ora, o Partido, em Roraima, 
é o Governador, mas a lei estabelece isso.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB - RR) 
– Mas o que eu quero chamar a atenção e deixar re-
gistrado aqui, para comprovar essas denúncias, é que, 
de fato, o roubo foi muito grande. Porque, no primeiro 
turno – e aqui estão os documentos –, o candidato 
Neudo Campos, ex-Governador de Roraima, ganhou, 
apesar da maracutaia feita. Mas, no segundo turno, 
houve uma inversão, e o Governador reeleito ou elei-
to – porque ele não foi eleito da primeira vez; ele as-
sumiu um mandato que era do titular, portanto, eleito 
agora – conseguiu reverter a situação de duas formas: 
comprando votos de maneira pesada e comprando até 
a abstenção: comprando a entrega de documentos, in-
cluídos o título de eleitor e documentos que tivessem 
fotografia, para o eleitor não comparecer à urna. E isso 
estava claro nos números. No primeiro turno, a absten-
ção em Roraima foi de 13%; no segundo turno, em que 
ficaram somente os dois candidatos a Governador, a 
abstenção aumentou para 18%. Isso aí é muito mais 
do que a diferença de 1.700 votos que o Governador 
eleito colocou. Então, ele comprou a abstenção e com-
prou o voto de quem foi votar. Mesmo assim, com toda 
essa falta de vergonha, ele levou, pelo menos tempo-
rariamente, a eleição, por 1.700 votos.

Quero dizer - e vou trazer outras denúncias aqui 
- que o que foi publicado é café pequeno diante do que 
foi feito no meu Estado. Espero que o Tribunal Regional 
Eleitoral, espero que o Ministério Público e a Polícia 
Federal... Ainda existem inquéritos em curso na Polí-
cia Federal. Eu acho que, se a Polícia Federal não tem 
pessoal suficiente para fazer andar rapidamente esses 
inquéritos, ela deveria pedir reforço de Estados onde 
não há problemas, porque, como comentamos hoje 
aqui, com esse calendário eleitoral - em que a eleição 
termina em novembro; a diplomação dos eleitos é em 
dezembro; e a posse, em janeiro -, muita gente, como 
esse Governador do meu Estado, assume, porque não 
houve o julgamento. Com isso, ele, com o poder na 
mão, como ele mesmo disse, com dinheiro, paga bons 
advogados e faz outras ações para procrastinar o jul-
gamento e - quem sabe? - terminar o mandato, mesmo 
tendo roubado as eleições, como está patente.

Aliás, quero louvar aqui o jornal Folha de S. Paulo 
e outros órgãos da Imprensa Nacional que, inclusive 
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durante a eleição, publicaram essa matéria. Temos um 
farto dossiê sobre essa questão - documentada, filma-
da, gravada. Eu não acredito que uma pessoa que co-
mandou um esquema tão violento de corrupção como 
esse permaneça com o mandato ilegítimo, usurpado, 
como foi o caso do Governador de Roraima.

Então, quero deixar aqui, Senador Mão Santa, 
esse registro, pedindo a V. Exª a transcrição na ínte-
gra das matérias a que aqui me referi, que não li na 
íntegra justamente para colaborar com o tempo, mas 
que merecia uma leitura detida, até para que todo o 
povo brasileiro, notadamente o povo do meu Estado, 

tomasse conhecimento. Então, peço a V. Exª que, para 
consolidar o meu pronunciamento contra a corrupção 
havida na eleição do Governador, sejam transcritos os 
documentos aos quais me referi.

Muito obrigado.

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

(Inseridos nos termos do art. 210, inciso 
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. 
Exª será atendido.

Senador Mozarildo, eu o convido para presidir a 
sessão para que eu possa fazer o meu pronunciamento 
agora, porque tenho de pegar o avião já já.

Por último, falará este grande líder do PMDB, 
Valdir Raupp.

Mas digo a V. Exª que vou ouvi-lo pelo rádio, no 
carro, assim como todo o Brasil. Vou ser rápido.

O Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB 
– RR) – Concedo a palavra ao Senador Mão Santa, 
pelo PSC do Piauí.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o se-
guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Mozarildo, que preside esta sessão de sexta-feira, 
Parlamentares presentes, brasileiras e brasileiros aqui 
e os que nos acompanham pelo sistema de telecomu-
nicações do Senado.

Senador Mozarildo, olha, trazemos as preocu-
pações da Oposição que somos e que fomos, e en-
tendemos que Oposição é grandeza. Não é como o 
Presidente Luiz Inácio disse que a Oposição é raivosa. 
De maneira nenhuma. Está aí o Rui Barbosa. Ninguém 
sabe o nome de todos os Presidentes, mas sabemos o 
dele. Ele passou 32 anos nesta Casa e foi muito mais 
tempo Oposição do que Governo. Ele fez a primeira 
Constituição, foi Ministro da Fazenda de Deodoro, de 
Floriano, e, quando quiseram meter o terceiro militar 
na República, ele disse: “Tô fora!” Aí, foram lhe ofere-
cer o Ministério da Fazenda, a chave do cofre. Aí, Rui 
Barbosa disse: “Não troco a trouxa de minhas convic-
ções por um Ministério” – agora são os políticos todos 
atrás de uma “boquinha” –, e saiu para a Oposição. 
Candidatou-se, sem chance de vitória, mas ninguém 
fez mais pela República do que ele. Então, ele chegou 
a ser perseguido pelo “Marechal de Ferro” por esse fato 
e teve de se exilar na Inglaterra. E somos bicamerais 
porque ele trouxe de lá. O regime democrático monár-
quico da Inglaterra é bicameral. Viu nascer o dos Esta-
dos Unidos, presidencialista, bicameral, democrático. 
Então, essa é a Oposição de grandeza. 

Ô Luiz Inácio, eu sou um Rui de hoje, um Senador 
que fala como Cícero falava: “O Senado e o povo de 
Roma”; eu posso falar: “O Senado e o povo do Brasil”, 
que representa os brasileiros e brasileiras de vergonha, 
de dignidade e de honra.

Então, olha aí, nós vimos: aumento. Eu não estou 
contra o aumento, eu fiquei calado, mas que passou 
aqui vapt-vupt aumento de 60% a 140% para Senador, 

Deputado, Presidente e Vice-Presidente... Então, mui-
to justo, vão ganhar igual aos Ministros do Supremo 
Tribunal: R$27 mil. Um aumento que variou de cerca 
de 60% a 140%. A Presidenta também merece... Tudo 
nos trinques.

Olha, mas está errado, Presidenta Dilma. E eu 
quero dizer: eu represento, eu sou... A minha respon-
sabilidade é igualzinha a do Rui no passado. Nada de 
mais, apenas ele era baiano, e eu sou do Piauí. Ele 
viveu a época dele, e eu vivi a nossa. Então, tudo certo. 
Mas os países organizados e civilizados, Presidenta 
Dilma, hoje, esse é que é o ajuste. Está ouvindo, Rau-
pp? Raupp é o melhor que tem no Governo. O Gover-
no tem gente boa, e o Raupp é um dos melhores. É o 
melhor do PMDB; fez o PMDB crescer.

Mas vamos. O aumento houve e está aí. Agora, 
eu entendo que, nas sociedades civilizadas hoje, a 
diferença do maior para o menor é de 10, 12 vezes. 
Não existe na França, na Inglaterra, na Itália. Olha a 
daqui! Quer dizer, a Justiça já pediu aumento, eles vão 
ganhar R$34 mil, R$35 mil. Já pediram e vão dar. Se 
aumentaram aqui os da Casa... E o salário mínimo? 
O salário mínimo, eu vi na campanha e votei no José 
Serra, que dizia que ia dar R$600,00. Ele vai aumen-
tar para R$540,00; 5,8%. Os aumentos que passaram 
aqui vapt-vupt foram de 60% a 140%. O salário míni-
mo, 5,8%, Presidenta Dilma. Então, é isso, a senhora 
não tem culpa não. Mas eu não quero ter culpa de 
não advertir.

Raupp, você está entendendo? O direito é igual 
para todos. O salário mínimo... Aliás, o candidato em 
quem votei prometeu que ia botar para R$600,00. O 
aumento, 5,8%, e os aumentos que estão passando 
aqui são de 140%, inclusive da Presidenta.

Então, isso não vai dar certo. Porque virão os 
aeroviários, todo mundo. Tem que fazer greve. O Luiz 
Inácio ensinou greve. Então, é a hora de fazer greve. 
Vai ter de avião e tudo. E a imprensa continua, paga 
pelos banqueiros. 

Está ali, ele é do Governo, mas é um homem jus-
to, ele está vendo. Ô Crivella, foi Deus que lhe mandou 
aqui. O salário mínimo, 5,8%, o de V. Exª e o da Pre-
sidência variaram até 140%. E vem o do Judiciário, já 
pediram, vai ser R$35 mil. E o salário mínimo, 5,8%. 
José Serra prometeu R$600,00, está ouvindo, Valdir 
Raupp? Talvez isso tenha me encantado. Porque Rui 
Barbosa disse: “A primazia é do trabalho e do traba-
lhador, ele veio antes, ele é que faz a riqueza”.

O piso salarial dos professores. Cadê o Cristo-
vam Buarque? Isso é uma vergonha, ô Raupp! Nós 
fizemos uma lei. Lei é difícil, é complicada, é pior do 
que fazer nascer um menino. Eu fui médico, fiz muito 
parto. A gente puxa no fórceps... Não é, ô Crivella? 
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Crivella, fez-se a lei. O Cristovam ficou eufórico, sor-
ridente. Está ouvindo, Arthur? Adentrou e adentrou e 
adentrou o Rui Barbosa de hoje, que é o Arthur Virgílio. 
Oposição séria, de firmeza e de coragem, apenas que 
ele é mais bonito, é louro, é do Amazonas. 

Mas R$960,00. Ô Raupp, aí o Presidente da Re-
pública merece o nosso aplauso. Ele sancionou. Está 
ouvindo, ô Crivella? Ele foi justo. A lei foi completa. 
O menino nasceu. E é uma vergonha! O Poder Judi-
ciário! Inventaram uma liminar, e as professorinhas 
do Brasil ganham R$400,00, R$300,00, R$500,00. 
Ganham R$300,00, porque ele disse que tem muito 
Prefeito que diz: “Não, ela só dá um turno”. Então, é 
a metade do salário. Você entendeu, ô Crivella? Olha 
que você representa aqui Deus e o povo, Crivella. Você 
é pastor de Deus. Então, isso é uma vergonha! Está 
ouvindo, ô Raupp? Raupp! Mande enterrar essa limi-
nar. O Luiz Inácio não é tão bravo e valente? Resolva 
essa... Não deixe essa herança maldita para a nossa 
querida Presidenta Dilma, de não se obedecer a lei 
que ele sancionou! Está sendo fraco. Ela foi parida 
aqui. Fizemos uma lei boa e justa, sancionada, e que-
dê o homem brabo? Por que ele não diz: “Isso é uma 
vergonha, essa liminar”? Tem professoras ganhando 
R$300,00. E é verdade, eu sou Prefeitinho. Por que aí 
eles dizem: “Não, ela só dá um turno, ganha metade”. 
Tem é muito, por isso é que eles meteram... Novecen-
tos e sessenta reais é o piso. 

Ô Crivella, olha que você é de Deus. Pronto, a 
PEC dos policiais. Não venham me meter na cabeça 
– tu que representas o Rio de Janeiro – que aquela 
tomada de Morro do Alemão significa alguma coisa. 
Aquilo é uma mídia, a verdade é o Elite 2. Vão assistir 
Elite 2, traduz os governos que nós temos. Ali é ridí-
culo. Todas as Forças Armadas para tomar um morro. 
Quantos morros tem o Rio de Janeiro? Quantos mor-
ros tem o Brasil? E quantos? Tem uma pesquisa da 
Confederação Nacional dos Municípios, ô Crivella: 98% 
dos Municípios brasileiros estão dominados pelo crack. 
O morro, aquela mídia, um morro. Quantos morros há 
no Rio? Quantos morros tem o Brasil? Ô Raupp, lá na 
minha Parnaíba, eu nem conheço mais, as casas do 
Rio que têm muro alto e aqueles fios elétricos. As dos 
pobres médicos têm muro alto e caco de vidro, todo 
mundo com medo de todo mundo. E os cracks.

Então, eu acredito, ô Raupp... Está aí que o Re-
nan – inspirado e corajoso – fez uma PEC, e eu presi-
di este Senado cinco reuniões de noite para votar no 
Renan, dava R$3.500,00 para o soldado, que é muito 
para um militar do Norte e do Nordeste. Que ele ganhe 
R$1.000,00, R$1.100,00. Eu disse: “Pega a do Renan, 
que ele é do Governo”. Não, aí enrolaram lá, Michel 
Temer, PEC 300, porque a 300 igualaria todos a essa 

ilha de riqueza que são os policiais do Distrito Federal. 
Aí nem uma, nem a outra.

Ô Crivella, desligue o telefone. É o seguinte, 
Crivella: eu não acredito na segurança e naquela mí-
dia toda do Morro do Alemão, com policial ganhando 
R$1.100,00. É o que ganha no Piauí e no Pará. Eu 
não acredito!

Está vendo, ô Raupp? Eu vou entregar na sua 
mão isso para resolver. Não vamos deixar essa herança 
maldita para a nossa querida Presidente que vai as-
sumir. É a Presidente de todos nós! Eu não votei nela 
porque havia outro e estava na opção. Você sabe que 
até magoado saí do PMDB. Mas não deixe essa he-
rança maldita para a nossa Presidente!

E outra: os profissionais de saúde. Tem uma aqui, 
passou aqui e foi para a Câmara... Olha, se um Deputa-
do pode ganhar R$27 mil, que venha uma cascata... Um 
Senador Federal e um Deputado Estadual vão ganhar 
R$22 mil, os Vereadores vão ganhar R$15 mil. Ô Cri-
vella, Vereador vai ganhar R$15 mil! Então, há um piso 
para médico. Passou aqui. Nós aprovamos. Eu lutei na 
Comissão de Saúde: R$7,5 mil. Ora, o médico estuda 
muito mais do que muitos outros profissionais.

Tenho uma filha que está há quatro anos, depois 
que terminou Medicina, é só negócio de residência, 
pós-graduação. É complicado isso. É mais difícil do 
que no meu tempo, não é verdade? Então, R$7,5 mil 
nós aprovamos. Está lá na Câmara, na Casa dos 300 
picaretas, como Luiz Inácio disse.

E a sua: os R$900,00 do piso da professora. Não 
vamos deixar essa herança maldita para a Dilma!

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – O piso dos 
médicos. Por que os médicos podem ganhar os R$7,5 
mil que nós aprovamos, os Senadores e Deputados, 
R$ 27 mil; os da Justiça, R$ 30 mil e tantos; o Depu-
tado Estadual vai ganhar R$22 mil; o Vereador, R$15 
mil... Então, há os médicos também, os profissionais 
de saúde, e a sua professora, o mais vergonhoso: o 
piso de R$960,00. 

Então, saio com isso. Vamos livrar nossa Presi-
denta querida dessa herança maldita. E o fator previ-
denciário é a maior imoralidade. Nós votamos e tudo, 
e aí Luiz Inácio não foi verdadeiro. Aí Luiz Inácio foi 
falso. Luiz Inácio vetou. A da professora, Cristovam, 
nosso abraço e nosso aplauso! Ele não gosta da ver-
dade. Vá encher outro, Luiz Inácio! Aqui, eu sou livre! 
Sou do Piauí. Nós enfrentamos os portugueses em 
guerras sangrentas e os tiramos deste País, do Brasil, 
para ele ser uno. Aplausos por ele ter sancionado a lei 
do Cristovam, que dava o piso! 
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Mas sabem a vergonha que ele fez? Boris Casoy 
dizia: “Isto é uma vergonha!”. O fator redutor, que tira, 
que garfa, que rouba 40% do ordenado dos aposen-
tados, ele vetou na hora do primeiro jogo do Brasil na 
Copa do Mundo. E os velhinhos que aqui passaram 
noites com fome? V. Exª fez vigília. Nós fizemos à noi-
te, os velhos morrendo. Aí ele aproveitou o entusiasmo 
e se esqueceu. E a mídia? Serve aos banqueiros, os 
banqueiros estão ganhando dinheiro, porque fizeram 
uns empréstimos consignados, que tiram mais de 40% 
dos velhos.

Então, são esses cinco itens que não quero deixar 
para nossa Presidência como herança maldita. 

Cristovam Buarque, que sonhou dignidade para 
as professoras, mas elas foram envergonhadas, en-
forcadas, e não se ouviu um grito deste Presidente 
heróico e corajoso que é Luiz Inácio.

Com a palavra, Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Permite-

me um aparte, Senador? 
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Pois não.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Fico feliz 

ao vê-lo trazendo para cá esse assunto do piso salarial 
do professor. E quero dizer que eu, ontem, junto com 
o Senador Pedro Simon, demos entrada a um proje-
to de lei, Senador Mão Santa, dando um aumento de 
61% ao piso salarial do professor, ou seja, o mesmo 
aumento salarial que foi dado aos Parlamentares a 
gente dará também ao piso salarial dos professores. 
É claro que o valor é muito menor. O aumento salarial 
de 61% para os Parlamentares...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Ficava R$ 
960,00.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Houve 
um aumento recente e chegou a R$1.200,00. Agora, 
ele é R$ 1.800,00. Seria um aumento...

(Interrupção do som.)

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu quero lhe 
dizer que foi votado com uma liminar. Era uma mons-
truosidade. 

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É. Mas 
eu quero...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – A garantia do 
salário mínimo. Agora aí disparou.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu 
quero pedir o apoio desta Casa. Eu creio que, se nós 
somos capazes, como aconteceu – é verdade, Sena-
dor Crivella, não estava na pauta, poucos aqui –, um 
aumento salarial dos Senadores, como a gente não 
dá esse mesmo aumento salarial ao piso dos profes-
sores? A diferença é que aqui equivale a R$10 mil o 
aumento, lá serão R$600,00 apenas. Será que alguém 

vai ficar contra isso? Depois de darmos um reajuste a 
nós próprios, sermos contra dar o mesmo valor ao piso 
salarial? Eu confesso que a minha intenção...

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – E o salário mí-
nimo que vai ser dado é de 5,8%.

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu con-
fesso, Senador, que a minha ideia inicial era propor 
esses 61% para todos os professores do Brasil, mas 
seria inconstitucional, o Senado não pode fazer isso, 
mas o piso pode. Mas podemos aumentar o piso sa-
larial. Eu tenho orgulho de dizer que, junto com Pedro 
Simon, ontem, demos entrada a esse projeto, e quero 
pedir o apoio de todos o Senadores e Deputados para 
que a gente possa estender ao piso salarial o aumento 
que foi dado aos Parlamentares, até porque, quanto a 
esse aumento, não vou discutir a justiça dele, não vou 
de jeito nenhum! Se a gente deve ganhar igual a um 
Ministro do Supremo ou não, comparar o nosso salário 
ao do Ministro do Supremo ou ao salário mínimo, não 
vou discutir a justiça aqui. Mas, do ponto de vista da 
oportunidade, não foi a melhor. Não foi. Não estamos 
num momento de tanta força, de tanta credibilidade 
que a opinião pública nos aplauda ao darmos esse 
aumento. Não foi o melhor momento. Pode-se dizer: 
“Mas ou era agora, ou daqui a quatro anos”. Podia se 
dar agora o aumento pela inflação ....

(Interrupção do som)

O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – ... e fazer 
um escalonamento de aumento para chegar ao teto 
dos juízes, se fosse assim, Senador Raupp. Não vou 
discutir a justiça, eu quero discutir a oportunidade. Eu 
faço até questão de também...não é comparar com ou-
tros, mas o meu salário de professor da Universidade, 
titular, ex-Reitor e com 31 anos é maior do que o de 
Senador. Eu, ao ser Senador, perco salário – salário, 
não estou nem falando de outras coisas como eu fa-
zia, consultoria, recebia por palestras, fazia parte de 
conselhos, aí o meu salário seria muito, muito maior. 
Mas eu vim ser Senador. Tenho que prestar uma conta 
à opinião pública que um professor não precisa. Nes-
se sentido, o momento não foi bom. A justiça eu não 
discuto. Agora, vamos fazer pelo menos isto: vamos 
dar esse aumento ao piso salarial, Professor Raupp. 
E não é um gasto impossível. Se comparamos com o 
que vamos gastar em outras coisas por aí, é perfeita-
mente possível. E eu quero o apoio de cada Senador 
para esse projeto do Senador Pedro Simon e de minha 
autoria, também, que demos entrada ontem mesmo 
nesta Casa.

O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu agradeço 
as palavras e o apoio e faço votos. Raupp, V. Exª está 
na Presidência, V. Exª que simboliza o grande PMDB, 
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não vamos entregar à Presidenta Dilma essa herança 
maldita de dívida do salário mínimo, do piso salarial 
dos professores, da PEC dos policiais, do salário dos 
profissionais de saúde, como os médicos, e o fator previ-
denciário, que rouba a aposentadoria dos velhinhos. 

Essas são as nossas palavras e a certeza de que 
esses Parlamentares saberão fazer justiça e defender 
a nova Presidência dessa herança maldita que Luiz 
Inácio entrega a ela.

Durante o discurso do Sr. Mão Santa, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Valdir 
Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Concedemos a palavra ao nobre Senador Cristovam 
Buarque. S. Exª dispõe de dez minutos para fazer seu 
pronunciamento.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Valdir Raupp, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, depois do aparte que fiz ao Senador Mão 
Santa, o meu discurso pode até ter ficado desnecessá-
rio, porque o que eu queria era comunicar aqui que o 
Senador Pedro Simon e eu, ontem, demos entrada a um 
projeto de lei pelo qual o piso salarial dos professores 
do Brasil seria reajustado na mesma taxa do reajuste 
que houve ao salário nosso, de Parlamentares.

Eu creio que isso seria o mínimo que poderíamos 
fazer para mostrar ao Brasil inteiro que nós não esta-
mos pensando apenas em nossos salários. Estamos 
pensando também nos salários dos outros, que nós 
estamos pensando na educação, que nós estamos 
pensando nas crianças. 

Eu creio que esse era o mínimo que a gente 
poderia fazer, inclusive para dar uma legitimidade ao 
aumento salarial. Não vou discutir aqui se é justo ou 
não o Parlamentar ganhar o mesmo salário de um Mi-
nistro do Supremo. Não vou discutir aqui se a gente 
deve comparar o nosso salário com o salário do Mi-
nistro do Supremo ou com o salário mínimo. Não vou 
discutir isso. O que eu quero discutir é se esse era o 
momento em que nós, do Congresso, estamos com 
tanta força e credibilidade ao ponto de darmos um au-
mento desse tamanho, e aí a minha resposta é de que 
não era o momento oportuno. 

Nós precisamos olhar o povo como o médico olha 
os seus clientes. O médico não aumenta o valor da 
sua consulta no momento em que a sua credibilidade 
como médico não está bem entre os doentes, e nós, 
hoje, estamos com dificuldades pelas crises dos úl-
timos anos. Essa é a razão pela qual não é oportuno. 

Não vou discutir o valor também. Como professor 
universitário, ex-reitor, professor titular, 31 anos, o meu 
salário é maior do que o do Senador, mas eu sou uma 
exceção entre os professores das universidades, pela 
minha idade, pelo meu tempo de magistério, pelo fato de 
ter sido reitor. A média não ganha esses salários. Eu ga-
nharia muito mais se não fosse Senador; pelas palestras 
que eu cobrava – como Senador, eu não cobro –, pelos 
Conselhos de que eu podia fazer parte, pelas consulto-
rias que eu dava nacionalmente e internacionalmente, 
mas escolhi ser Senador, Senador Crivella, então tenho 
que esquecer esses salários que eu teria, como alguns 
empresários aqui teriam muito mais dinheiro.

Aliás, creio que aqui, nesta Casa, qualquer um 
pode ganhar mais sem ser Senador do que sendo Se-
nador. Não vou dizer todos, mas quase todos conse-
guiriam. Nós fizemos uma opção, e essa opção exige 
prestar contas e ter um salário que a população real-
mente reconhece como aquele que deve ser. 

Eu fui muito bem votado nessas últimas eleições, 
mas, se eu consultasse os meus eleitores sobre esse 
aumento, será que eles me dariam esse aumento ou 
eles iam pedir que antes fizéssemos certas coisas que 
querem que façamos? Uma delas é, por exemplo, darmos 
um aumento salarial para os professores do Brasil. 

Nós não temos o poder aqui, como Senadores, 
de dar aumento para todos os professores do Brasil, 
mas temos o poder de definir o piso salarial. 

Por isso, espero que o projeto de lei do Senador 
Pedro Simon e meu também venha a ter o apoio de to-
dos os Senadores e, também, de todos os Deputados. 
Se a gente fizer isso, é bem capaz que as pessoas lá 
fora digam: “Puxa, esse pessoal está realmente pensan-
do em agir para resolver uma das tragédias do Brasil: a 
tragédia educacional!” E, quem sabe, a partir daí, nos 
vejam como médicos que merecem uma consulta mais 
cara. Mas, primeiro, vamos mostrar aos nossos clientes 
que nós somos capazes e, aí sim, esses clientes vão 
nos aplaudir pela consulta que nós cobramos a eles.

Isso era o que eu tinha a dizer, Senador Raupp, 
repetindo muito do que eu falei há pouco no meu aparte 
ao Senador Mão Santa. Mas, como eu estava inscrito 
para falar – e queria falar sobre esse assunto –, que 
fique registrado esse projeto e o meu pedido para que 
aprovemos um aumento no piso salarial do professor 
na mesma proporção do aumento dado, nesta sema-
na, ao salário dos Parlamentares.

O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 
– Obrigado, Senador Cristovam. A Mesa parabeniza V. 
Exª pelo belo pronunciamento e pelo aparte também 
que fez ao Senador Mão Santa.

Concedemos a palavra ao nobre Senador Marcelo 
Crivella. E eu pediria que, logo em seguida ao vosso 
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pronunciamento, viesse presidir a sessão para que eu 
possa também fazer uso da palavra. 

Tem V. Exª a palavra.
O SR. MARCELO CRIVELLA (Bloco/PRB – RJ. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Senador Valdir Raupp, Senador Cristovam Buarque, 
senhores telespectadores da TV Senado e senhores 
ouvintes da Rádio Senado, olhem, de tudo o que ouvi 
em defesa do aborto, a suposição de que a maioria dos 
homens brasileiros já engravidou a “namoradinha” e que 
isso basta para legitimá-lo é, de longe, o mais desqualifi-
cado argumento, e será duro superá-lo, e, se um dia o for, 
arrisco dizer, será por focinho de vantagem, porque estou 
convencido de que atingimos o vértice da sandice.

É justo indagar: como se pode assumir que uma 
questão que toma com ardor o cenário político há tanto 
tempo e quase redefine o destino da recente eleição 
presidencial possa ser elucidada com o mero argumento 
da necessidade de se descartar uma vida concebida 
na paternidade irresponsável? Aliás, descarta-se o feto 
e a mãe, já que a conotação popular de “namoradinha” 
é da aventura sem intenção mais séria.

Namoradinha... a que situação humilhante se 
reduz a alma feminina em plena era Dilma, sobre a 
qual repousa a sagrada missão de sintetizar na sua 
personalidade as resistências morais e de caráter da 
mulher brasileira.

É bem verdade que vivemos um tempo de acentu-
ada expansão das paixões, contingência cruel dos pro-
cessos de nossa evolução social. Tempo de uma violência 
anômica, do aumento exponencial do consumo de álcool 
e drogas, da gravidez na adolescência, do desprestígio 
do matrimônio, do afastamento de Deus, num Rio de Ja-
neiro de 400 mil crimes registrados por ano. Mas a nós, 
políticos, não cabe se conformar com o que somos, mas 
ousar sonhar o que não somos, mas queremos ser.

A nós cabe mostrar que somos capazes de guar-
dar fidelidade aos valores morais de nossos País e as 
virtudes autênticas de nossa tradição de nobreza e 
dignidade cristã, e não nos tornar um povo que perde 
a sua consciência humana e social e se transforma em 
inexpressivo ajuntamento de pessoas, sem história, 
sem beleza, sem dignidade e sem bravura, e, pior, que 
passa a ser animado tão somente pelos mesquinhos 
egoísmos de sua natureza inferior para legislar.

Nesta hora turva da vida nacional, em que se 
tenta resgatar das mãos criminosas centenas de co-
munidades carentes, não é lícito a ninguém, com al-
guma parcela de responsabilidade na vida pública do 
País, o direito de silenciar-se diante da afronta à vida, 
à família e aos bons costumes.

A nossa geração, mais do que qualquer outra, precisa 
distinguir-se pela coragem e pela firmeza, pela disposição 

para empreender uma revolução silenciosa e interior para 
readquirir o gosto das coisas simples, o exemplo de lide-
rança pelo idealismo, renúncia e destemor e reencontrar o 
caminho da virtude da solidariedade e da confiança.

Esta, talvez, seja a derradeira experiência do ideal 
democrático da minha terra. Fazer dos nossos quadros 
políticos exemplos que inspirem nossos jovens, tra-
gam orgulho e alento aos idosos e não envergonhem 
nossos irmãos.

Se, por displicência, indiferentismo ou incom-
preensão, deixarmos escapar essa oportunidade que 
chega na brisa de esperança do episódio recente de 
enfrentamento às milícias e ao tráfico, para assentarmos 
em bases sólidas, no nosso Estado, uma democracia 
inspirada nos princípios eternos e insubstituíveis da 
dignidade da pessoa humana, que, obviamente, não 
se harmoniza com o sexo banal, teremos cometido 
um crime de lesa-pátria, e, cedo ou tarde, teremos 
um melancólico retrocesso com um povo espoliado 
nas suas esperanças, ludibriado na sua confiança e 
traído nos seus ideais.

Fui recrutado nas classes populares da cristanda-
de e trago no meu coração e na minha consciência de 
brasileiro as ressonâncias dos sentimentos e das aspi-
rações que dominam a nossa gente. A crise da violência 
contemporânea só poderá ser enfrentada e vencida com 
uma revisão de valores, numa reforma de costumes, no 
respeito aos nossos princípios sagrados.

Não sou hipócrita para imaginar ser melhor que 
qualquer outro. Não sou. Vejo mérito num rasgo de 
sinceridade, mas daí deve se seguir o arrependimen-
to e não uma política pública para legitimar o erro, o 
engano e a fraqueza moral.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. PMDB – RO) 

– Obrigado a V. Exª.
Gostaria que V. Exª presidisse a sessão por 10 

minutos.

O Sr. Valdir Raupp deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Marcelo 
Crivella.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/PRB 
– RJ) – Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp, 
representante do bravo Estado de Rondônia.

O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Marcelo Crivella, Srªs e Srs. Senado-
res, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhoras e 
senhores telespectadores da TV Senado, é com grande 
satisfação que subo a esta tribuna para registrar uma 
viagem que fizemos ao país vizinho, Bolívia. 

413ANAIS DO SENADO FEDERALDEZEMBRO 2010



59554 Sábado 18 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Dezembro de 2010

Estive, no dia 6 de dezembro, acompanhado da 
Deputada Federal Marinha Raupp, do Senador Acir 
Gurgacz, do Prefeito da Cidade de Guajará-Mirim, em 
Rondônia, do Presidente da Câmara dos Vereadores, 
do Presidente da Associação Comercial e Industrial, 
visitando as cidades fronteiriças de Guajará-Mirim, em 
Rondônia, e Guayaramerín, na Bolívia, cidades gêmeas, 
separadas pelo Rio Mamoré. Lá fui para, mais uma vez, 
discutir questões de interesse da região, especialmente, 
Sr. Presidente, a construção da ponte binacional que 
ligará Brasil e Bolívia pelas duas cidades, aproximando 
nosso País do Oceano Pacífico. 

O Presidente da República do nosso País, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, fez um compromisso com o Presidente 
boliviano Evo Morales de pagar uma dívida centenária. 
Segundo o Tratado de Petrópolis, firmado em 1903 – Um 
tratado de 107 anos –, o Brasil se comprometeu a dar à 
Bolívia, depois das guerras da Bolívia com o Peru e com 
o Chile, que a impediram de escoar os seus produtos 
pelo portos do Oceano Pacífico, uma saída ao Atlântico, 
e essa saída seria La Paz, Riberalta, Guayaramerín e 
Guajará. Os produtos seriam transportados pela estra-
da de ferro Madeira-Mamoré, de Guajará-Mirim a Porto 
Velho, e aí, sim, seriam embarcados no porto de Porto 
Velho e chegariam até Belém do Pará para traslados 
em navios de grande Calado. 

Mas até hoje o Brasil não construiu essa ponte 
binacional ligando o Brasil à Bolívia, ou a Bolívia ao 
Brasil. Houve algum atraso no início da licitação desta 
obra, o que sempre gera algum grau de ansiedade e 
de frustração. Mas tenho esperança de que, em bre-
ve, esta ponte será licitada, contratada e terão início 
as suas obras, o que irá beneficiar diretamente toda a 
região da fronteira, tanto no Brasil quanto na Bolívia e, 
indiretamente, todo o Estado de Rondônia e por que 
não dizer grande parte do Brasil.

De fato, Sr. Presidente, a construção dessa ponte, 
em conjunto com a modernização e a recuperação das 
rodovias federais no Estado, vai, com toda certeza, im-
pulsionar significativamente a economia rondoniense, 
facilitando os transportes, eliminando custos importan-
tes que diminuem a nossa competitividade.

Da mesma forma, quero aqui citar um outro proje-
to, que vai se integrar a esses outros projetos da ponte 
que acabo de falar: a Rodovia 080. A BR-080 sai do 
Planalto Central e corta Mato Grosso, Rondônia, sain-
do de Machadinho d’Oeste, fronteira de Rondônia com 
Mato Grosso, passando em Ariquemes, Monte Negro, 
Campo Novo, Buritis, saindo de Nova Mamoré, já pró-
ximo de Guajará-Mirim, na BR-425, interligando essa 
saída de Rondônia para o Pacífico, por meio da ponte 
binacional de Guajará-Mirim/Guayaramerín.

Da mesma forma, recebemos, com muito entu-
siasmo, e até visitamos um trecho da obra da BR que 
liga Guayaramerín a La Paz, passando por Riberalta, 
por algumas cidades bolivianas, abrindo caminho para 
mais um corredor de exportação rumo aos portos do 
Pacífico, dessa vez ao Porto de Arica, no Chile, en-
curtando distâncias, ficando muito mais próximos dos 
portos para exportarmos os nossos produtos.

Já vamos ter inaugurada, no início do ano, a BR-364, 
ligando Rondônia ao Acre e ao Peru – o trecho peruano 
está sendo concluído. Há lá várias empresas brasileiras 
trabalhando. Pude visitá-la pessoalmente no ano passado, 
de carro, saindo de Rondônia, passando pelo Acre, cor-
tando todo o Peru até o Porto de Ilo, no Oceano Pacífico, 
e de Ilo a Arica pela rodovia Panamericana.

Então, estes dois corredores – tanto o que sai 
pelo Acre-Peru como esse que sai de Rondônia pela 
Bolívia, chegando aos portos do Chile –, vão encurtar 
distâncias para que os Estados do Norte encontrem 
os portos do Pacífico, a fim de exportarem os nossos 
produtos, principalmente para os mercados asiáticos, 
baixando os custos.

Falo também, Sr. Presidente, da restauração da 
BR-364, que faz parte desse complexo que vai de Vi-
lhena até Porto Velho, de Porto Velho a Rio Branco, no 
Acre, e da restauração também da BR-425, que vai de 
Abunã até Guajará-Mirim, como a construção da ponte 
também do Rio Madeira, lá no Distrito de Abunã. A única 
balsa que temos e que vai ficar na rodovia do Pacífico 
vai ser essa da divisa de Rondônia com o Acre. A ponte 
do Abunã está sendo licitada também. E outras obras, 
como a BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, tam-
bém a ponte está em construção, uma grande ponte, 
de mais de mil metros de extensão, sobre o rio Madeira. 
Todas essas obras fazem parte de um complexo viá-
rio do nosso Estado e de outros Estados vizinhos para 
melhorar a trafegabilidade e o transporte.

Falo também das usinas. Nessa reunião de Guaya-
ramerín com autoridades bolivianas, discutimos a cons-
trução de mais duas grandes usinas hidrelétricas. Estão 
em construção hoje a Usina de Jirau e a Usina de San-
to Antônio, cada uma na média de 3.150 megawatts, 
3.200 megawatts de energia, totalizando quase 7 mil 
megawatts de energia – mais da metade de Itaipu, a 
maior usina do Brasil. A conclusão dessas obras está 
prevista para 2012 – as usinas do Madeira.

Então, queremos trabalhar nos estudos e nos 
projetos para iniciar mais duas usinas: uma no rio Ma-
deira, binacional, Brasil-Bolívia, porque fica nas proxi-
midades de Nova Mamoré e Guajará-Mirim, também 
do mesmo tamanho de Jirau e Santo Antônio; e uma 
quarta usina, que seria no rio Beni, na Cachoeira Es-
perança – a do Rio Madeira é Cachoeira Ribeirão, e 
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a do rio Beni é Cachoeira Esperança –, que vai gerar 
também mais 3.000 megawatts de energia. 

As autoridades bolivianas estão eufóricas e en-
tusiasmadas com a possibilidade desses dois grandes 
projetos, uma usina binacional e uma 100% boliviana, a 
serem construídos com a tecnologia e com a força do 
nosso País, do nosso querido Brasil. Da mesma forma que 
as Usinas do Jirau e Santo Antônio, que estão gerando 29 
mil empregos diretos, essas outras duas usinas poderão 
também gerar em torno de 20 mil, 30 mil empregos dire-
tos, afora os empregos indiretos gerados, levando outras 
indústrias para Porto Velho e toda a região.

Quero registrar ainda, Srªs e Srs. Senadores, 
com muita satisfação e orgulho, que, por ocasião des-
sa visita a Guayaramerín, na Bolívia, fui gentilmente 
agraciado com o título de Cidadão Hospede da Cidade 
de Guayaramerín. 

Deixo aqui meus sinceros agradecimentos ao 
povo daquela cidade, a quem saúdo, na pessoa de seu 
alcaide, o Prefeito José Alexander Guzmán Maldonado, 
e do Presidente da Câmara de Vereadores e todos os 
vereadores de Guayaramerín, que concederam essa 
honraria a mim, à Deputada Federal Marinha Raupp 
e ao Senador Acir Gurgacz. 

Essa homenagem que recebi da cidade-irmã de 
Guayaramerín tocou-me especialmente e reforça a 
minha disposição e o meu ânimo para continuar me 
empenhando pelos interesses da região, em especial 
pela construção da ponte binacional e das Usinas de 
Cachoeira Ribeirão e Cachoeira Esperança.

Tenho grande esperança, Sr. Presidente, de que 
2011 trará muitas e boas notícias para Rondônia, no que 
se refere à infraestrutura de transportes e de energia. 
Aliás, Sr. Presidente, recentemente a Superintendên-
cia Regional do Dnit, nos Estado de Rondônia e Acre 
apareceu duplamente no ranking de desempenho do 
departamento, ocupando o primeiro e terceiro lugares 
por sua atuação nos dois Estados, o que demonstra a 
seriedade com que vem desempenhando a tarefa de 
modernizar a estrutura viária naquela região do País.

Parabenizo aqui o Dr. Ribamar Oliveira, que é o 
superintende da Unit, a unidade do Dnit em Rondônia 
e Acre, e todos os seus engenheiros, técnicos e profis-
sionais que trabalham naquela superintendência. 

Para finalizar, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui 
mais uma vez confirmar meu empenho e meu compro-
misso em manter os esforços que sempre empreendi em 
benefício da infraestrutura de transportes e de energia 
em Rondônia. Tive a grande satisfação e a honra de ter 
sido escolhido pelo povo rondoniense para estar mais 
oito anos nesta Casa como representante do Estado, e 
quero dizer que a preocupação, que sempre demonstrei, 
com as questões de infraestrutura permanecerá uma 

das principais bandeiras no meu novo mandato que se 
iniciará em janeiro do próximo ano. E dessa vez, Sr. Pre-
sidente, recebendo uma votação histórica do povo de 
Rondônia, tendo sido o político mais votado da história 
do Estado de Rondônia. Então, agradeço de coração 
ao povo do meu querido Estado de Rondônia; da nos-
sa capital, Porto Velho, onde tive também uma votação 
histórica, recorde, assim como em todo o Estado. Dedi-
carei esse meu novo mandato para devolver, em forma 
de trabalho e de muito esforço, o carinho e o apoio que 
tive do povo do meu querido Estado de Rondônia. 

A todos os cidadãos das cidades de Guajará-Mi-
rim e de Guayaramerín, que sempre me receberam de 
forma calorosa e hospitaleira, deixo aqui minhas sau-
dações e a lembrança de que podem sempre contar 
comigo para lutar por seus legítimos interesses. 

Sr. Presidente, quero ainda, ao finalizar, antecipa-
damente dar os parabéns a nossa querida Presidente 
da República, Dilma Rousseff, que será diplomada a 
partir das 17 horas no Tribunal Superior Eleitoral. Da 
mesma forma, parabenizo o nosso Vice-Presidente da 
República, Michel Temer, Presidente até poucos dias 
da Câmara dos Deputados, e Presidente Nacional do 
meu Partido, PMDB. Ocupo ao lado dele a Vice-Pre-
sidência Nacional do PMDB.

Acredito que a dupla Dilma e Michel vai desem-
penhar um grande trabalho pelo País, continuando o 
legado do Presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, que deixa, no dia 1º de janeiro, o mandato de 
Presidente, mas, tenho certeza, de que com a consci-
ência tranquila do dever cumprido. No que depender 
de mim, da nossa Bancada do PMDB, e tenho certe-
za de que toda Base aliada, a Presidente Dilma e o 
Vice-Presidente Michel farão um grande mandato, de 
grandes realizações, de continuidade no desenvolvi-
mento do nosso País, da infraestrutura, da educação, 
da saúde, da segurança pública – nessas três últimas 
áreas que citei, precisamos melhorar. Vou dar tudo de 
mim aqui no Senado Federal para que eles tenham 
sucesso nesse mandato. Que o nosso País e o meu 
Estado continuem crescendo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/

PRB – RJ) – Não havendo mais oradores inscritos, 
antes de declarar encerrada esta sessão, quero ape-
nas parabenizar a nossa futura Presidenta, como fez 
o Senador Valdir Raupp, e desejar todo sucesso a ela, 
que hoje será diplomada. Que possa, sob a inspiração 
de Deus, honrar as virtudes da mulher brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Crivella. Bloco/
PRB – RJ) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 32 
minutos.)
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Matéria: Requerimentos de Licença. Total: 78 

Art. 13, 40 (sem ônus), 43, I e 43, II 

RQS AUTOR RISF PERÍODO FINALIDADE 
855-M Renato Casagrande 13 02.12 Atividade Parlamentar 

856-M Eliseu Resende 13 30.11, 01 e 02.12 Atividade Parlamentar 

857-M Marina Silva 43, II 01 e 02.12 Licença Particular 

858-M Inácio Arruda  13 02.12 Atividade Parlamentar 

859-M Kátia Abreu 13 04 a 12.12 Atividade Parlamentar 

860-M Renan Calheiros 13 01.12 Atividade Parlamentar 

861-M Edison Lobão 13 30.11 Atividade Parlamentar 

862-M Raimundo Colombo 13 02.12 Atividade Parlamentar 

863-M Flávio Arns 13 02.12 Atividade Parlamentar 

864-M Renan Calheiros 13 02.12 Atividade Parlamentar 

865-M Augusto Botelho 13 25.11 e 02.12 Atividade Parlamentar 

866-M Eduardo Suplicy 40, sem ônus 02 e 03.12 

Representar o Senado, a convite 

da Federacion Universitária 
Argentina, em Mar Del Plata, onde 
preferirá palestra sobre 

“Democracia e Justiça Social. A 
Luta contra a pobreza e a exclusão 
na América Latina.” 

867-M Marcelo Crivella 13 01.12 Atividade Parlamentar 

868-M Kátia Abreu 13 02.12 Atividade Parlamentar 

869-M Neuto De Conto 13 04 a 10.12 Atividade Parlamentar 

870-M Augusto Botelho 13 30.11 Atividade Parlamentar 

871-M Marina Silva 13 05 a 09.12 Atividade Parlamentar 

872-M César Borges 13 05 a 07.12 Atividade Parlamentar 

873-M Rosalba Ciarlini 13 30.11 Atividade Parlamentar 

874-M Rosalba Ciarlini 13 02.12 Atividade Parlamentar 

875-M Patrícia Saboya 40 (sem ônus) 09 a 16.12 

Comparecer na sede da UNESCO, 
em Paris, em missão oficial, a 

convite daquele organismo, com o 
intuito de relatar as ações 
empreendidas pela Frente 

Parlamentar em Defesa dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

876-M Mário Couto  13 07 a 09.12 Atividade Parlamentar 

877-M Eliseu Resende 13 07 a 09.12 Atividade Parlamentar 

878-M Renan Calheiros 13 07.12 Atividade Parlamentar 

879-M Fátima Cleide 13 07.12 Atividade Parlamentar 

880-M Heráclito Fortes 43, II 10 e 13.12 Licença Particular 

881-M Marcelo Crivella 13 09.12 Atividade Parlamentar 

882-M Maria do Carmo Alves 13 08.12 Atividade Parlamentar 

883-M Francisco Dornelles 13 16, 17 e 18.11 Atividade Parlamentar 

884-M Flávio Arns 13 09.12 Atividade Parlamentar 

885-M Renato Casagrande 13 09.12 Atividade Parlamentar 

886-M Patrícia Saboya 13 07.12 Atividade Parlamentar 

887-M Osmar Dias 13 09.12 Atividade Parlamentar 

888-M Papaléo Paes 13 09.12 Atividade Parlamentar 

889-M Tasso Jereissati 43, II 12 a 19.12 Licença Particular 

890-M Hélio Costa 13 07 e 09.12 Atividade Parlamentar 

891-M Magno Malta 13 09.12 Atividade Parlamentar 

892-M Fátima Cleide 13 02.12 Atividade Parlamentar 

893-M João Ribeiro 13 09.12 Atividade Parlamentar 

894-M Arthur Virgílio 43, I 04 a 08.10 Licença Saúde 

895-M Arthur Virgílio 43, I 25.10 a 23.11 Licença Saúde 

896-M Magno Malta 13 14.12 Atividade Parlamentar 

897-M Mário Couto 13 14 a 16.12 Atividade Parlamentar 

898-M Geraldo Mesquita Júnior 13 04.11 Atividade Parlamentar 

899-M Eduardo Suplicy 40, sem ônus 20 a 31.12  

Desempenhar Missão no exterior, 
como representante do Senado 

Federal, a Convite do Royal 
Flemish Theatre, em Bruxelas-
Bélgica.  
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900-M Eduardo Suplicy 40, sem ônus 19 a 26.01.2011 

Desempenhar Missão no exterior, 

como representante do Senado 
Federal, a convite do “Forum dês 
Caísses de Dépôt”, no Marrocos.  

901-M Efraim Morais 13 30.11 a 08.12 Atividade Parlamentar 

902-M Sérgio Guerra 13 15 e 16.12 Atividade Parlamentar 

903-M Efraim Morais 13 16.12 Atividade Parlamentar 

904-M Garibaldi Alves Filho 13 15.12 Atividade Parlamentar 

905-M Renan Calheiros 13 15.12 Atividade Parlamentar 

906-M Adelmir Santana 13 15.12 Atividade Parlamentar 

907-M Rosalba Ciarlini 13 14.12 Atividade Parlamentar 

908-M Rosalba Ciarlini 13 15.12 Atividade Parlamentar 

909-M Valdir Raupp 13 15.12 Atividade Parlamentar 

910-M João Ribeiro 13 16.12 Atividade Parlamentar 

911-M Edison Lobão 13 16.12 Atividade Parlamentar 

912-M Valdir Raupp 13 16.12 Atividade Parlamentar 

913-M Paulo Paim 13 21 e 22.12 Atividade Parlamentar 

914-M César Borges 43, II 16 a 22.12 Licença Particular 

915-M Regis Fichtner 13 14.12 Atividade Parlamentar 

916-M Regis Fichtner 13 15.12 Atividade Parlamentar 

917-M Regis Fichtner 13 16.12 Atividade Parlamentar 

918-M Gim Argello 43, I 04.11 Licença Saúde 

919-M Gim Argello 43, I 17.11 Licença Saúde 

920-M Gim Argello 43, I 02.12 Licença Saúde 

921-M Papaléo Paes 13 16.12 Atividade Parlamentar 

922-M Eliseu Resende 13 14 a 16.12 Atividade Parlamentar 

923-M Renan Calheiros 13 16.12 Atividade Parlamentar 

924-M Rosalba Ciarlini 13 09.11 Atividade Parlamentar 

925-M Marcelo Crivella 43,II 21 a 22.12 Licença particular 

926-M Regis Fichtner 13 21.12 Atividade Parlamentar 

927-M Mário Couto 13 21 e 22.12 Atividade Parlamentar 

928-M Renan Calheiros 13 21.12 Atividade Parlamentar 

929-M Aloizio Mercadante 43,I 08 a 17.12 Licença Saúde 

930-M Regis Fichtner 13 22.12 Atividade Parlamentar 

931-M Rosalba Ciarlini 13 09.12 Atividade Parlamentar 

932-M Renan Calheiros 13 22.12 Atividade Parlamentar 
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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
Minoria-DEM - Alfredo Cotait* (S)

Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)

Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
- vago**

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
*: Período 2003/2011    **: Período 2007/2015



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO

1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - 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: VAGO (9)

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 prorrogado: 11/11/2010

Prazo final prorrogado: 22/12/2010
TITULARES SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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
VAGO (10)  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).
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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, 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).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
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).
9. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
10. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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.
*****. Prorrogado até 22.12.2010 através do Requerimento nº 872, de 2010, lido em 10.11.2010.
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2) 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 ( DEM, PSDB )
Jayme Campos   (DEM-MT) (1,4)

Gilberto Goellner   (DEM-MT) (1,9)

Flexa Ribeiro   (PSDB-PA) (1)

 1.  Adelmir Santana   (DEM-DF) (1)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB-AM) (1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante   (PT-SP)
João Ribeiro   (PR-TO)
Renato Casagrande   (PSB-ES)

 1.  Marcelo Crivella   (PRB-RJ)
 2.  Flávio Arns   (PSDB-PR) (5,6)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros   (PMDB-AL)
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB-AC) (3)

Gilvam Borges   (PMDB-AP) (7)

 1.  Valter Pereira   (PMDB-MS)
 2.  VAGO (8)

PTB
Mozarildo Cavalcanti   (RR) (1)  1.  João Vicente Claudino   (PI) (1)

PDT
Cristovam Buarque   (DF) (2)

Notas:



1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 33033514

Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

3) 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

4) 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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5) 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 ( DEM, PSDB )

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 ( DEM, PSDB )

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. VAGO (4)

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.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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 ( DEM, PSDB )

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



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )

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
VAGO (4)

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.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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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 ( DEM, PSDB )

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.
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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

10) FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
Finalidade: Representar o Senado Federal no Fórum Social Mundial (FSM) - 2011, entre os dias 06 e 11
de fevereiro de 2011, na cidade de Dakar, no Senegal. 

(Requerimento nº 963, de 2010, do Senador Inácio Arruda, aprovado em 15.12.2010)

Número de membros: 5
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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:  VAGO (8)

RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES:  VAGO (10)

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 ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Marco Maciel   (DEM)

Senador Papaléo Paes   (PSDB)
VAGO (9)

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
VAGO (7)

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).
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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8. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
9. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, de 16.12.2010, lido em
sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, lido em sessão plenária
de 16.12.2010.

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:  VAGO (5)

RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO:  VAGO (7)

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 ( DEM, PSDB )

Senador Demóstenes Torres   (DEM)
Senador Antonio Carlos Júnior   (DEM)

VAGO (6)

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
VAGO (4) 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.
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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4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
5. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
6. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, de 16.12.2010, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, lido em sessão plenária
de 16.12.2010.
*. 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.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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) (108)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Delcídio Amaral  (PT-MS)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Eduardo Suplicy   (PT) (34)

Delcídio Amaral   (PT) (28)

Aloizio Mercadante   (PT) (38)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (37,93,104)

Marcelo Crivella   (PRB) (35)

Inácio Arruda   (PC DO B) (40)

César Borges   (PR) (31)

 1.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

 2.  Renato Casagrande   (PSB) (30)

 3.  Paulo Paim   (PT) (11,41,96,105)

 4.  Ideli Salvatti   (PT) (36,107,114,121,122)

 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)

Romero Jucá   (PMDB) (58,78,127)

 1.  Renan Calheiros   (PMDB) (55,61,128)

 2.  Gilvam Borges   (PMDB) (64,67,88,92,100,101)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (3,60,97,99)

 4.  VAGO (2,60,80,85,86,91)

 5.  Edison Lobão   (PMDB) (9,65,71,94,98)

 6.  Regis Fichtner   (PMDB) (1,60,112,115)

 7.  Almeida Lima   (PMDB) (58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Eliseu Resende   (DEM) (44)

Antonio Carlos Júnior   (DEM) (17,43)

Efraim Morais   (DEM) (49)

Raimundo Colombo   (DEM) (52,106,110,113,123,125)

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 Agripino   (DEM) (5,45,111,116,124,126)

 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)



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

PDT
Osmar Dias (21)  1.  Jefferson Praia (10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 -
GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 -
GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. O Senador 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 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).
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 Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
105. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
106. 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. 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).
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. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
111. 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).
112. 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).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 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.
122. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 070/10-GLDBAG).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).
127. Em 03.12.2010, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 169/2010), em substituição ao
Senador Renan Calheiros.
128. Em 03.12.2010, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 169/2010), em substituição ao
Senador Romero Jucá.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-4605 /3303-3516
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 ( DEM, PSDB )
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.  Ideli Salvatti   (PT) (31,32,107,113,120,121)

 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) (6,56,109,116)

VAGO (48,80,101,118,119)

Mão Santa   (PSC) (50,76,79)

 1.  Valter Pereira   (PMDB) (51,94,102)

 2.  Romero Jucá   (PMDB) (53)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (54)

 4.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (49,74,80,110)

 5.  Gerson Camata   (PMDB) (55,93,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Adelmir Santana   (DEM) (42)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (39)

Efraim Morais   (DEM) (12,15,41)

Raimundo Colombo   (DEM) (46,108,112,114,123,125)

Flávio Arns   (PSDB) (23,37,83)

Eduardo Azeredo   (PSDB) (20,66,100,105,106,122)

Papaléo Paes   (PSDB) (22,98,99)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (44)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (43,70,72,89,90)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (10,45)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,40,111,115,124,126)

 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 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).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. 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).
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. 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).
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 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.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
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.
121. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 069/10-GLDBAG).
122. Em 22.10.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
072/10-GLPSDB).
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
126. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 069/09-GLDEM).

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 (17)

TITULARES SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )

Efraim Morais   (DEM)

VAGO (2,16)

 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
Regis Fichtner (8,18,19)  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. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Vago, em 25.05.2010, 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).
19. Em 16.11.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 131/10-PRES/CAS).



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 ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM) (8)

Papaléo Paes   (PSDB) (7,17,19)

 1.  Raimundo Colombo   (DEM) (2,4,20)

 2.  VAGO (2,12,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (5,23)  1.  Marcelo Crivella   (PRB) (2,6)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (9,14,15)  1.  Regis Fichtner (3,21,24)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB) (11)  1.  João Durval   (PDT) (10)

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 Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. 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).
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 Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
11. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
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.
24. Em 16.11.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 131/10-PRES/CAS).
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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 ( DEM, PSDB )

Adelmir Santana   (DEM)

Lúcia Vânia   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (1)

 2.  Papaléo Paes   (PSDB) (5,6)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim   (PT)  1.  José Nery   (PSOL)

PMDB
Mão Santa   (PSC) (2,3)  1.  VAGO (4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti   (PTB)  1.  Gim Argello   (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 -
PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515

Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA  - CCJ
Número de membros: 23 titulares  e 23 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Demóstenes Torres  (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE:  VAGO (101)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)

Serys Slhessarenko   (PT) (31,71,81,83,84)

Aloizio Mercadante   (PT) (10,37)

Eduardo Suplicy   (PT) (31)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (33)

Ideli Salvatti   (PT) (31,110,113,120,121)

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) (16,17,30,74)

 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)

Romero Jucá   (PMDB) (9,18,55,65,102,105,127)

 1.  Edison Lobão   (PMDB) (58,67,128)

 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 ( DEM, PSDB )
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) (28,75)

Jarbas Vasconcelos   (PMDB) (29,72,91)

Lúcia Vânia   (PSDB) (28)

Tasso Jereissati   (PSDB) (28)

 1.  Efraim Morais   (DEM) (42)

 2.  Adelmir Santana   (DEM) (41)

 3.  Raimundo Colombo   (DEM) (51,111,117,118,123,126)

 4.  José Agripino   (DEM) (4,52,112,114,124,125)

 5.  Eliseu Resende   (DEM) (8,21,49)

 6.  Eduardo Azeredo   (PSDB) (27)

 7.  VAGO (26,129)

 8.  Arthur Virgílio   (PSDB) (24,70)

 9.  Flexa Ribeiro   (PSDB) (25,73,90,92)

PTB (7)

VAGO (40,122)  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 Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
73. 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).
74. 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).
75. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. O Senador 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).



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. 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).
111. 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).
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.
121. Em 20.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 066/2010-GLDBAG).
122. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
123. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
124. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
125. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 069/2010).
126. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM), em vaga cedida
temporariamente ao PSDB.
127. Em 03.12.2010, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2010), em substituição ao
Senador Edison Lobão.
128. Em 03.12.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2010), em substituição ao
Senador Romero Jucá.
129. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, de 16.12.2010, lido
em sessão plenária da mesma data.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa

Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315

E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES

Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar. 

Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Número de membros: 9 titulares  e 9 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador César Borges  (PR-BA)
RELATOR:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)

Designação:  28/10/2009

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Aloizio Mercadante   (PT)
César Borges   (PR)

 1.  Serys Slhessarenko   (PT)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)
Renan Calheiros   (PMDB)

 1.  Francisco Dornelles   (PP)
 2.  VAGO (3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos   (PMDB)

Tasso Jereissati   (PSDB)
VAGO (5)

 1.  Kátia Abreu   (DEM)
 2.  Antonio Carlos Júnior   (DEM)

 3.  Alvaro Dias   (PSDB)

PTB
VAGO (4)  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).
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
5. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, de 16.12.2010, lido em
sessão plenária da mesma data.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972

Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA

Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações". 

Número de membros: 6 titulares

PRESIDENTE:  Senador Jarbas Vasconcelos  (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Antonio Carlos Valadares  (PSB-SE)

RELATOR:  Senador Tasso Jereissati  (PSDB-CE)
Designação:  10/02/2010

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Eduardo Suplicy   (PT)
Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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)

Ideli Salvatti   (PT) (38,76,78,80,95,116,120,132,133)

VAGO (35,85,86,87,98,101,107)

 1.  VAGO (1,36,108)

 2.  Gim Argello   (PTB) (37,95,100)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT) (12,34)

 4.  José Nery   (PSOL) (33)

 5.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (30,67,94,96)

 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 (64,109,127,131)

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) (58,125,129)

 5.  Valdir Raupp   (PMDB) (62)

 6.  Garibaldi Alves Filho   (PMDB) (15,17,63,118)

 7.  VAGO (59,110)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo   (DEM) (4,50,115,119,121,135,138)

Marco Maciel   (DEM) (40)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (6,19,41)

Heráclito Fortes   (DEM) (42)

José Agripino   (DEM) (13,49,117,122,123,124,136,137)

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.  VAGO (23,139)

 9.  Papaléo Paes   (PSDB) (27)

 10.  Sérgio Guerra   (PSDB) (24)

PTB
Sérgio Zambiasi (7,51)

VAGO (51,134)

 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, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
96. 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).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador 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).
109. 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).
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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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. 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).
130. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
131. 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).
132. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
133. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 067/10-GLDBAG).
134. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
135. Vago em virtude de a Senadora Níura Demarchi ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Raimundo Colombo, em 11.11.2010.
136. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
137. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida, temporariamente, ao PMDB (Of. nº
070/2010-GLDEM).
138. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 067/10-GLDEM).
139. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, de 16.12.2010, lido
em sessão plenária da mesma data.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA

Telefone(s): 3303-3498
Fax: 3303-3121

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 ( DEM, PSDB )
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).
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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): 3303-3498

Fax: 3303-3121
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): 3303-3498

Fax: 3303-3121
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): 3303-3498

Fax: 3303-3121
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 ( DEM, PSDB )
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): 3303-3498

Fax: 3303-3121
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 ( DEM, PSDB )
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): 3303-3935
Fax: 3303-1060

E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)

César Borges   (PR)
VAGO (8)

 1.  Inácio Arruda   (PC DO B)
 2.  VAGO (8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (9)  1.  VAGO (3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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): 3303-3935

Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.



2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA

Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil. 

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  Senadora Marisa Serrano  (PSDB-MS) (4)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Flexa Ribeiro  (PSDB-PA) (6)

RELATOR:  Senador Jefferson Praia  (PDT-AM) (5,12,15)

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) (10,16)

 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 ( DEM, PSDB )
Marisa Serrano   (PSDB)
VAGO (13,14,17,18)

 1.  Flexa Ribeiro   (PSDB)
 2.  Adelmir Santana   (DEM)

PTB
Gim Argello  1.  Sérgio Zambiasi 

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador 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. 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).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
16. 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).
17. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
18. 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 ( DEM, PSDB )
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).
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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.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3303-3935

Fax: 3303-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.
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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 ( DEM, PSDB )
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): 3303-3935

Fax: 3303-1060
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 (10,12,33,78)

 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 ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (2,25,77,81,82,84)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (32)

Eliseu Resende   (DEM) (4,26)

VAGO (8,46)

Arthur Virgílio   (PSDB) (18)

Cícero Lucena   (PSDB) (18)

Flávio Arns   (PSDB) (1,5,61)

 1.  Heráclito Fortes   (DEM) (27)

 2.  Jayme Campos   (DEM) (28,51,54,69,70)

 3.  Maria do Carmo Alves   (DEM) (29)

 4.  Adelmir Santana   (DEM) (9,13,31)

 5.  VAGO (16,47,60,62,79,83)

 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).



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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. 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).
78. 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).
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.
82. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
83. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
84. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/10-GLDEM).



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 ( DEM, PSDB )
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): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005

Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL  - CRE
Número de membros: 19 titulares  e 19 suplentes

PRESIDENTE:  Senador Eduardo Azeredo  (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE:  Senador Geraldo Mesquita Júnior  (PMDB-AC)

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)

Eduardo Suplicy   (PT) (40)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (46,73)

João Ribeiro   (PR) (44,68)

Paulo Paim   (PT) (47,95,99)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (42,55,67,86,87)

 1.  Aloizio Mercadante   (PT) (39,69,85,88,89)

 2.  Marina Silva   (PV) (38,83,84)

 3.  Renato Casagrande   (PSB) (45,75)

 4.  Magno Malta   (PR) (43)

 5.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO) (22,41,50,72,106)

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) (4,100,103)

 1.  Almeida Lima   (PMDB) (5,65)

 2.  Inácio Arruda   (PC DO B) (6,76,77)

 3.  Hélio Costa   (PMDB) (2,94,96)

 4.  Valdir Raupp   (PMDB) (19,24,63)

 5.  Gilvam Borges   (PMDB) (10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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.  VAGO (23,27,56,101,102,104,105,109)

 4.  Alfredo Cotait   (DEM) (53,78,79,80,107,108)

 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.



Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 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.
107. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
108. Em 03.11.2010, o Senador Alfredo Cotait é designado membro suplente do Democratas na Comissão (Of. nº 66/2010-GLDEM).
109. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
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E-mail: scomcre@senado.gov.br



7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR

Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496

Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )
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 ( DEM, PSDB )

José Agripino   (DEM) (5)

VAGO (2,7)

Flexa Ribeiro   (PSDB)

 1.  Rosalba Ciarlini   (DEM)

 2.  Arthur Virgílio   (PSDB)
 3.  Tasso Jereissati   (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior   (PMDB)
Valdir Raupp   (PMDB) (1,3)

 1.  Pedro Simon   (PMDB)
 2.  Romero Jucá   (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho   (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 Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
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.
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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)

Ideli Salvatti   (PT) (18,90,92,98,99)

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 (22,80)

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) (43,82,83)

 1.  Neuto De Conto   (PMDB) (3,6,54,94,96)

 2.  Hélio Costa   (PMDB) (29,50,81,84)

 3.  Pedro Simon   (PMDB) (8,10,11,44)

 4.  Valter Pereira   (PMDB) (46)

 5.  Leomar Quintanilha   (PMDB) (47,64,89)

 6.  Almeida Lima   (PMDB) (51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (34,87,88,95,97)

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)

VAGO (42,100)

 1.  Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

 2.  Efraim Morais   (DEM) (38)

 3.  Adelmir Santana   (DEM) (36)

 4.  Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

 5.  Demóstenes Torres   (DEM) (1,28)

 6.  Cícero Lucena   (PSDB) (14)

 7.  Mário Couto   (PSDB) (13,59,65)

 8.  Alvaro Dias   (PSDB) (14,62)

 9.  Sérgio Guerra   (PSDB) (15)

PTB (4)

Fernando Collor (32)  1.  Gim Argello (32)

PDT
Acir Gurgacz (12,75)  1.  João Durval (39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.



78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador 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).
81. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
82. O Senador 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).
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. 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).
97. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
99. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 065/10-GLDBAG).
100. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, de 16.12.2010, lido
em sessão plenária da mesma data.

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
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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) (25)

Serys Slhessarenko   (PT) (2,28)

Antonio Carlos Valadares   (PSB) (27)

José Nery   (PSOL) (26)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (7,24)

 2.  Roberto Cavalcanti   (PRB) (23,50)

 3.  Tião Viana   (PT) (23,54)

 4.  VAGO (23)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto   (PMDB) (38,43,55,57,68,71)

Valter Pereira   (PMDB) (1,45)

Romero Jucá   (PMDB) (4,11,47)

Almeida Lima   (PMDB) (46)

 1.  VAGO (48,62)

 2.  Pedro Simon   (PMDB) (42)

 3.  Valdir Raupp   (PMDB) (41)

 4.  Gerson Camata   (PMDB) (44,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
José Agripino   (DEM) (33,65,66,73,74)

Marco Maciel   (DEM) (32)

Rosalba Ciarlini   (DEM) (31)

Adelmir Santana   (DEM) (29)

Lúcia Vânia   (PSDB) (22)

VAGO (20,75)

Sérgio Guerra   (PSDB) (18,61)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (35,63,64,69,70)

 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) (17)

 6.  Papaléo Paes   (PSDB) (10,13,21,61)

 7.  Tasso Jereissati   (PSDB) (19)

PTB (5)

Gim Argello (34)  1.  Mozarildo Cavalcanti (34)

PDT
Jefferson Praia (8,15,40)  1.  João Durval (16,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
16. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
17. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
18. 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.
19. 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.
20. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
21. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
22. 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).
23. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
24. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
25. 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.
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, 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 João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
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47. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. 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. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
71. 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).
72. Em 06.10.2010, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 79/2010-CDR).
73. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
74. Em 16.11.2010, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 069/09-GLDEM).
75. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, de 16.12.2010, lido em
sessão plenária da mesma data.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS -

Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627

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 (76,78)

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) (42,48,81,84)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner   (DEM) (29,77,79,88,89)

Raimundo Colombo   (DEM) (30,80,85,93,94)

Kátia Abreu   (DEM) (31)

Jayme Campos   (DEM) (8,10,27,57,58,72,73)

VAGO (16,53,55,64,66,83,92)

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.  VAGO (14,95)

PTB (5)

VAGO (9,33,91)  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).
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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 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).
77. 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).
78. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, 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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81. 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).
82. 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).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
85. 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.
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. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
90. 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).
91. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
92. Vago em virtude de o Senador João Faustino ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves Filho, em 13.11.2010.
93. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
94. Em 16.11.2010, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 068/10-GLDEM).
95. O Senador Marconi Perillo (PSDB-GO) renunciou ao mandato de Senador da República, conforme Of. nº 00769/2010-GSMP, de 16.12.2010, lido em
sessão plenária da mesma data.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS -

Telefone(s): 3303-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares  e 7 suplentes

PRESIDENTE:  VAGO
VICE-PRESIDENTE:  VAGO

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)

VAGO (2)

VAGO (4)

 1.  Paulo Paim   (PT)
 2.  VAGO (5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira   (PMDB)
Neuto De Conto   (PMDB) (13,14)

 1.  Valdir Raupp   (PMDB)
 2.  VAGO (6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506

E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA - IRRIGAÇÃO NA REGIÃO CENTRO-OESTE

Finalidade: Avaliar, no prazo de noventa dias, as razões do descumprimento do inciso I do art. 42 do Ato
das Disposições Transitórias, que estabelece que, durante vinte e cinco anos, a União aplicará vinte por
cento dos recursos destinados à irrigação na região Centro-Oeste. 

Número de membros: 5 titulares  e 5 suplentes

Designação:  11/05/2010

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

Serys Slhessarenko   (PT)
Delcídio Amaral   (PT)

 1.  César Borges   (PR)
 2.  Antonio Carlos Valadares   (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
 1.  Gerson Camata   (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (1)

Jayme Campos   (DEM)

Marisa Serrano   (PSDB)

PTB
 1.  VAGO (2)

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303-3506

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) (64,78)

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) (18,70)

Roberto Cavalcanti   (PRB) (19,41,47)

 1.  Delcídio Amaral   (PT) (20)

 2.  Flávio Arns   (PSDB) (22,52,54)

 3.  Antonio Carlos Valadares   (PSB) (19,46)

 4.  João Ribeiro   (PR) (19,45)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa   (PMDB) (34,63,66)

Leomar Quintanilha   (PMDB) (40,65,72)

Gerson Camata   (PMDB) (7,10,37)

Valdir Raupp   (PMDB) (38,42)

 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) (2,53,56,58,61,73,75,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior   (DEM) (30)

Demóstenes Torres   (DEM) (3,25)

José Agripino   (DEM) (6,12,24,74,77,81,82)

Efraim Morais   (DEM) (26)

Cícero Lucena   (PSDB) (15)

Flexa Ribeiro   (PSDB) (14,29)

Sérgio Guerra   (PSDB) (16,62)

 1.  Gilberto Goellner   (DEM) (28,69,71,79,80)

 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) (11,14,44)

PTB (5)

Sérgio Zambiasi (31)  1.  Fernando Collor (31)

PDT
Acir Gurgacz (13,32,50,51,55,57)  1.  Cristovam Buarque (33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(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 Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (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 Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
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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 Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
45. 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).
46. 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).
47. 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).
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. 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).
64. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
70. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
74. 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).
75. 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).
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).
81. Vago em virtude de o Senador José Bezerra ter deixado o exercício devido ao retorno do titular, Senador José Agripino, em 13.11.2010.
82. Em 16/11/2010, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 069/10-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 ( DEM, PSDB )
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): 3303-1120

Fax: 3303-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS

1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução nº 17, de 1993)

SENADORES CARGO
VAGO (1,2) CORREGEDOR

VAGO 1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO 2º CORREGEDOR SUBSTITUTO

3º CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização:  26/10/2010

Notas:

1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)

Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260

E-mail:scop@senado.gov.br
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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 (2,17)

VICE-PRESIDENTE:  Senador Gim Argello  (PTB-DF) (4)

1ª Eleição Geral:  19/04/1995
2ª Eleição Geral:  30/06/1999
3ª Eleição Geral:  27/06/2001

4ª Eleição Geral:  13/03/2003
5ª Eleição Geral:  23/11/2005
6ª Eleição Geral:  06/03/2007

TITULARES SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )

VAGO (3)

VAGO (14)

VAGO (1)

Inácio Arruda   (PC DO B-CE) (18)

 1.  Delcídio Amaral   (PT-MS)
 2.  Ideli Salvatti   (PT-SC) (16,19)

 3.  Eduardo Suplicy   (PT-SP)
 4.  Augusto Botelho   (S/PARTIDO-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO (15)

Almeida Lima   (PMDB-SE)
Gilvam Borges   (PMDB-AP)
VAGO

 1.  Valdir Raupp   (PMDB-RO)
 2.  Romero Jucá   (PMDB-RR)
 3.  Mão Santa   (PSC-PI) (13)

 4.  VAGO (5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO (10)

VAGO (12)

VAGO (7)

VAGO (9)

VAGO (9)

 1.  VAGO (11)

 2.  VAGO (6)

 3.  VAGO (8)

 4.  VAGO (9)

 5.

PTB
Gim Argello   (DF)  1.  João Vicente Claudino   (PI)

PDT
João Durval   (BA)  1.  Jefferson Praia   (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
VAGO (/) (20)

Atualização:  03/11/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
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.
20. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nº 40/95)

SENADOR BLOCO / PARTIDO
 Demóstenes Torres   (DEM/GO) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 João Tenório   (PSDB/AL) (1)   Bloco Parlamentar da Minoria

 Antonio Carlos Valadares   (PSB/SE) (2)   Bloco de Apoio ao Governo

  PMDB

 Gim Argello   (PTB/DF) (1)   PTB

Atualização:  17/04/2008

Notas:

1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)

Número de membros: 12 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE) (3)

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia   (PSDB-GO) (3)

1ª Designação:  03/12/2001
2ª Designação:  26/02/2003
3ª Designação:  03/04/2007
4ª Designação:  12/02/2009

MEMBROS
PMDB

VAGO (4,5)

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Lúcia Vânia   (GO)

PT
Fátima Cleide   (RO)

PTB
VAGO (2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (6,8,9)

PR
Magno Malta   (ES) (1,7,10)

PSB
Renato Casagrande   (ES)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ) (11)

PSOL
José Nery   (PA)

Atualização:  29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES

(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador João Tenório   (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles   (PP-RJ)

1ª Designação:  23/03/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Adelmir Santana   (DF)

PSDB
João Tenório   (AL) (2)

PT
Tião Viana   (AC) (3)

PTB
Gim Argello   (DF) (5)

PDT
Patrícia Saboya   (CE) (4)

PR
César Borges   (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PP
Francisco Dornelles   (RJ)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC) (1)

Atualização:  27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA

(Resolução nº 14, de 2010)

Número de membros: 14 titulares

PRESIDENTE: Senador Marco Maciel   (DEM-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Nery   (PSOL-PA)

1ª Designação:  30/11/2010

MEMBROS
PMDB

DEM
Marco Maciel   (PE)

PSDB
Cícero Lucena   (PB)

PT
Eduardo Suplicy   (SP) (1)

PTB
Gim Argello   (DF)

PDT

PR

PSB
Antonio Carlos Valadares   (SE)

PRB
Marcelo Crivella   (RJ)

PP

PC DO B
Inácio Arruda   (CE)

PSOL
José Nery   (PA)

PSC
Mão Santa   (PI)

PV
Marina Silva   (AC)

Atualização:  14/12/2010
Notas:
1. Designado conforme Ofício nº 063/2010-GLDPT, datado de 30.11.2010, do Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, lido na Sessão do Senado
Federal de 01.12.2010.



CONSELHOS 

                     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

(vago)5 

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. 
5
 O Senador Marconi Perillo renunciou ao mandato, conforme Of¤cio nÈ 00769/2010-GSMP, DSF de 17-12-2010. 



 

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) 
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