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Ata da 143ª Sessão, Não Deliberativa
em 18 de agosto de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Acir Gurgacz e Roberto Cavalcanti.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 9 minutos e encerra-se às 16 horas e 37 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Há número regimental. Declaro aberta esta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
A Presidência recebeu os seguintes Avisos do Tribunal
de Contas da União:
– nº 46, de 2010 (nº 1.227/2010, na origem),
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.882/2010-TCU,
referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito externo
autorizada pela Resolução nº 12, de 2010, do Senado
Federal (TC 011.455/2010-1); e
– nº 47, de 2010 (nº 1.233/2010, na origem),
encaminhando cópia do Acórdão nº 1.911/2010-TCU,
referente ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito externo

autorizada pela Resolução nº 43, de 2008, do Senado
Federal (TC 033.332/2008-0).
São os seguintes os Avisos:
[Aviso n° 46, de 2010]
Aviso nº 1227-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 4 de agosto de 2010
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes Senado Federal
Brasília-DF
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 724/SF, de 29-4-2010,
cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo nº
TC 011.455/2010-1, pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 4-8-2010, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
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Aviso nº 1233-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 4 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Senado Federal
Brasília-DF

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 2.031, de 18-12-2008,
cópia do Acórdão proferido nos autos do Processo nº
TC 033.332/2008-0, pelo Plenário desta Corte na Sessão Ordinária de 4-8-2010, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Os Avisos nºs 46 e 47, de 2010, serão apensados
aos processados das respectivas Resoluções e vão à
Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) – O
Senado Federal recebeu o Ofício nº 187, de 12 de agosto
de 2010, do Ministro de Estado da Integração Nacional,
encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 1.459, de 2009, da Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O original do Ofício foi juntado no processado do
Requerimento nº 1.459, de 2009, e, em cópia, no processado do Ofício “S” nº 5, de 2008, o qual retorna à
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, projeto de lei que passo a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 224, DE 2010
Altera o art. 14 da Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003, para determinar como
causa de aumento de pena do crime de “porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido” as
circunstâncias ou os antecedentes do agente
que indiquem que sua conduta se destinava
à prática dos crimes previstos nos arts. 157,
158 e 159 do Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. ................................................
§ 1º O crime previsto neste artigo é inaﬁançável, salvo quando a arma de fogo estiver
registrada em nome do agente.
§ 2º A pena aumenta-se de metade até
o dobro no caso de as circunstâncias do crime
ou os antecedentes do agente indicarem que
sua conduta se destinava à prática dos crimes
previstos nos arts. 157 (roubo), 158 (extorsão)
ou 159 (extorsão mediante sequestro), todos
do Código Penal.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A Constituição Federal (CF) destaca no caput do
seu art. 144 o seguinte:
“Art. 144. A segurança pública, dever
do Estado, direito e responsabilidade de to-
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dos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, (...).
............................................................ .”
As armas de fogo estão intimamente relacionadas
com a segurança pública, incumbindo à União permitir
e ﬁscalizar a sua produção e comércio, conforme dispõe o art. 21, VI, da CF.
A insegurança difundida na sociedade por ações
repetitivas de criminalidade e violência é fenômeno
diretamente inserido no campo da segurança pública.
Através de uma organização alicerçada em estrutura
teórico-legal, as leis, elaboradas como paradigmas de
resolução dos atos ilícitos e de respostas às futuras
ações, são submetidas à sociedade.
Adveio, portanto, mais recentemente, a Lei nº
10.826, de 22 de dezembro de 2003, que “dispõe sobre
registro, posse e comercialização de armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas – Sinarm,
deﬁne crimes e dá outras providências”. Essa lei tipiﬁca
no seu art. 14 as seguintes condutas como crime:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma
de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste
artigo é inaﬁançável, salvo quando a arma de
fogo estiver registrada em nome do agente.
Assim, a medida proposta neste projeto é importante para diferenciar o porte de arma menos agressivo, em termos de danos criminais potenciais, do porte
claramente voltado para a efetividade de condutas graves, como o assalto, extorsão ou extorsão mediante
seqüestro. É importante que essas duas situações, por
serem muito diferentes no que se refere ao fator risco/
dano, não continuem a receber as mesmas penas.
A sociedade caracteriza-se, entre outros aspectos,
pelo aumento dos perigos de grande dimensão, uns
novos, outros recentemente percebidos. Adaptando-se
à ótica da sociedade do risco, o Direito Penal recebe
a função de um eminente instrumento de prevenção
e, respondendo à sociedade insegura, recebe ainda
uma função simbólica de controle social.
Embora o art. 59 do Código Penal reﬁra-se, na
ﬁxação da pena, a todos os fatos ou episódios da vida
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antecedente do réu, próximos ou remotos, que possam
interessar de qualquer modo à avaliação do crime, este
projeto é mais especíﬁco, exigindo justiﬁcadamente
mais atenção em relação às circunstâncias fáticas reais e relevantes capazes de ocasionar maior risco de
dano social e de afetar negativamente a paz real, ao
determinar causas de aumento da pena relacionadas
à facilitação dos crimes graves de roubo, extorsão ou
extorsão mediante sequestro.
A causa de aumento de pena proposta tem maior
efeito dissuasório em relação ao uso de armas em
circunstância objetivas claras, voltadas pra a prática
de crimes muito violentos, o que deve contribuir com
a diminuição da criminalidade mediante uso de armas
de fogo.
Por conseguinte, conclamamos os ilustres Pares
para a aprovação deste projeto, que certamente, se
transformado em lei, aperfeiçoará a Lei nº 10.826, de
2003. – Senador Roberto Cavalcanti.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.
Texto compilado
Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o
Sistema Nacional de Armas – Sinarm, deﬁne
crimes e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição,
de uso permitido, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é
inaﬁançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. (Vide Adin 3.112-1)
Título III
Da Organização do Estado
Capítulo II
Da União
Art. 21. Compete à União:
VI - autorizar e ﬁscalizar a produção e o comércio de material bélico;
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Título V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas
Capítulo III
Da Segurança Pública
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para
a preservação da ordem pública e da incolumidade
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros
militares.
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e
interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou
internacional e exija repressão uniforme, segundo se
dispuser em lei;
II - prevenir e reprimir o tráﬁco ilícito de entorpecentes e drogas aﬁns, o contrabando e o descaminho,
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos
públicos nas respectivas áreas de competência;
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras;
IV - exercer, com exclusividade, as funções de
polícia judiciária da União.
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das rodovias federais.
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento
ostensivo das ferrovias federais.
§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada
a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto
as militares.
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos
de bombeiros militares, além das atribuições deﬁnidas em lei, incumbe a execução de atividades de
defesa civil.
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§ 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos
Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios.
§ 7º A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança
pública, de maneira a garantir a eﬁciência de suas
atividades.
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.
§ 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
ﬁxada na forma do § 4º do art. 39.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, em decisão terminativa).
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. GLPMDB nº 124/2010
Brasília, 10 de agosto de 2010
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação da Senadora Selma Elias, como
membro titular, em vaga existente na Comissão de
Educação, Cultura e Esporte - CE.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência designa a Senadora Selma Elias,
como titular, para integrar a Comissão de Educação,
Cultura e Esporte – CE, conforme o ofício nº 124/20,
da liderança do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT –
RO) – A Presidência recebeu o Ofício nº 125/10, da
liderança do PMDB, indicando a Senadora Selma
Elias, como titular, para integrar a Comissão de Assuntos Sociais, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha.
É o seguinte o Ofício:
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OF. GLPMDB nº 125/2010
Brasília, 17 de agosto de 2010
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação da Senadora Selma Elias, como
membro titular na Comissão de Assuntos Sociais, em
substituição ao Senador Leomar Quintanilha.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Renan
Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Será feita a substituição solicitada.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes
OF. Nº 57/2010 – GLDEM
Brasília, 17 de agosto de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Liderança cede, temporariamente enquanto durar sua licença,
a vaga de suplente ocupada pelo Senador Raimundo Colombo, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Antonio Carlos Júnior, Vice-Líder no exercício da Liderança do Democratas.
Ofício nº 63/2010 - GLPSDB
Brasília, 12 de agosto de 2010
Excelentíssimo Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Niúra
Demarchi, para integrar, como suplente, a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em vaga cedida
pelos Democratas ao Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Álvaro Dias, ViceLíder do PSDB em exercício.

20

42474

Quinta-feira 19

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência designa a Srª. Senadora Níura Demarchi, como suplente, para integrar a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, como suplente, em
vaga cedida pela Liderança do Democratas, conforme
Ofício nº 57/10, da Liderança do Democratas, e Ofício
nº 63/10, da Liderança do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– É com prazer que dirijo os trabalhos nesta tarde de
hoje.
Há oradores inscritos.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria de fazer uma comunicação, na verdade,
lamentando seu teor.
Hoje, 18 de agosto de 2010, às 11h30min faleceu,
aqui em Brasília, nosso amigo, o amigo de todos, José
Fernandes, que era o arrendatário do restaurante do
Senado Federal por meio da empresa Minuta.
Um companheiro de muitos anos nesta Casa,
querido de todos. Nasceu em 30/12/1917 e estaria completando 93 anos, mas, na plenitude dos seus 92 anos,
todos nós aqui do Senado Federal somos testemunhas
da sua presença diária no trabalho. Estava ali a frente
do seu restaurante; atendendo os seus clientes, cuidando de sua empresa; enﬁm, um exemplo de cidadão,
pela sua história, pelo seu passado e, principalmente,
por estar, aos 92 anos, presente e a frente de seus negócios. Um exemplo para nós todos. Na verdade, há o
reconhecimento de todo o Senado Federal.
Eu pediria a V. Exª que registrasse esse nosso
pesar, que, tenho certeza, é extensivo da parte de todos os Senadores.
José Fernandes deixa viúva a Srª Célia Vitória,
quatro ﬁlhos e três netos.
Eram essas as informações que eu, lamentavelmente, gostaria de comunicar ao Senado Federal e a
todos os amigos do José Fernandes. Fez amigos em
várias gerações, aqui no Senado Federal. Tinha uma
história que vinha desde o Rio de Janeiro e, lamentavelmente, nós temos que registrar o seu falecimento,
hoje, às 11h30min da manhã.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito bem, Senador Roberto Cavalcanti.
Realmente, é com pesar que a gente ouve essa
notícia. Os nossos pêsames à Srª Célia, a esposa; que
Deus afague o seu coração.
Temos a certeza de que o Sr. José Fernandes está
lá em cima, junto a Jesus Cristo, nosso Senhor. Que
Deus proteja os seus familiares aqui no nosso meio!
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Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Cavalcanti, pela ordem de inscrição.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma
das fortes amarras que entravam o processo de desenvolvimento do Brasil e retardam a progressão socioeconômica de nossa população mais humilde é a
falta de instrução e educação da grande maioria do
povo brasileiro.
No caso da Paraíba, a situação veio a desnudar-se
de modo contundente no levantamento divulgado pelo
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, no qual 70% –
eu repito, 70% – dos eleitores do Estado apresentam
níveis de escolaridade inaceitáveis para um País que
se deseja desenvolvido.
A estatística é aterradora: 11,4% dos eleitores
paraibanos são analfabetos; 27,8% são analfabetos
funcionais, ou seja, aqueles que não sabem, além de
desenhar, em letra de forma, seu nome, ler um texto,
não sabem redigir um bilhete; e outros 30% não têm
o primeiro grau completo.
Consequência obvia: escolhas políticas carentes de discernimento, dependência do Poder Público
e de suas políticas assistencialistas, incapacidade de
inserção no mercado formal de trabalho, baixo nível de
remuneração. Enﬁm, um sem número de mazelas que
só fazem estigmatizar essa gente e retardar, quando
não impedir, qualquer possibilidade de ascensão social e econômica.
Entretanto, o caso da Paraíba não conﬁgura uma
performance isolada, ao contrário, equipara-se a uma
sensível parcela dos Estados brasileiros onde a situação educacional mais ou menos é reproduzida com
pequenas variações.
O resultado visível é a diﬁculdade de amadurecimento do eleitorado estadual, semelhante a boa parte
do Nordeste brasileiro.
Todos nós sabemos que a independência dos
cidadãos se faz pela instrução e pela educação, que
nos propiciam capacidade critica e reﬂexiva, permitindo escolhas conscientes e esclarecidas.
Essa cidadania independente signiﬁca o ﬁm do
antigo coronelismo que tanto malefício trouxe ao povo
brasileiro, principalmente ao nordestino.
Na medida em que o Brasil proporcionar extensa escolaridade à sua gente, dotada de qualidade e
fortemente adaptada às necessidades de progresso
do País, estaremos, aí sim, saindo de nosso disfarçado terceiro-mundismo para um claro e orgulhoso
primeiro-mundismo.
Não se trata de benesse ou caridade. Trata-se da
execução pura e simples do texto constitucional, que
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garante a todos os brasileiros o direito inalienável à
educação e à sua autodeterminação enquanto membros da sociedade nacional.
A realização reiterada de eleições democráticas,
como temos logrado desde 1989, não conﬁgura por si
só o estado democrático de direito universal, já que
nem todos têm acesso aos seus direitos, pela falta de
instrução e de educação.
Ao Estado, pela ação de seus dirigentes, cabe
implantar a indispensável política educacional que traga a todos os brasileiros e, em particular, aos meus
representados paraibanos para as luzes da cultura e
da educação que lhes permitam inserir-se de modo
permanente e positivo no mercado de trabalho e na
sociedade democrática.
A expansão do ensino público universal é condição indispensável para que o processo de consolidação democrática do Brasil se aﬁrme de modo permanente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem o
TSE, Tribunal Superior Eleitoral, aprovou a validade do
Ficha Limpa para as eleições deste ano.
O julgamento do primeiro caso concreto, que
formará jurisprudência, deverá ser concluído hoje.
Contudo, ainda cabe recurso ao Supremo, o que, na
prática, permitirá fazer com que cheguemos às eleições de outubro com muitos candidatos ﬁcha suja
concorrendo.
Essa possibilidade, combinada com o baixo nível
de instrução do eleitorado, tem me preocupado sobremaneira. A esse propósito, determinei à Consultoria
Legislativa que estudasse uma maneira legal de prevenir a sociedade brasileira contra os fantasmas dos
ﬁchas sujas.
E aqui abro um parênteses para fazer um elogio
a todos aqueles fazem a Consultoria Legislativa braço direito de todos os Senadores que tentam atuar
nesta Casa com dignidade e com trabalho. Sem os
aconselhamentos que nos são dados pela Consultoria Legislativa, diﬁcilmente algum de nós poderia
materializar, por meio de projetos de lei, emendas e
outros instrumentos legislativos, os ideais e propósitos
que norteiam a nossa atuação parlamentar. Fica, na
verdade, o meu registro e o meu agradecimento pela
grande competência e grande dedicação dos que fazem a Consultoria Legislativa desta Casa.
Inicialmente, pensei em dotar as urnas eletrônicas de tarja contendo alerta quanto aos candidatos
com declaração de inelegibilidade suspensa. Seria
um caso semelhante às tarjas dos maços de cigarro:
“faz mal à saúde” ou outros alertas que são dados à
sociedade, tendo em vista exatamente a diﬁculdade
que determinados eleitores têm de acessar os meios
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de comunicação e a diﬁculdade que têm, em função
exatamente do nível de educação e escolaridade, de
discernir entre determinadas situações que se mantêm
presentes no cenário político brasileiro.
O anseio do povo brasileiro pelo aprimoramento
das nossas instituições levou o legislador a trazer a
lume a Lei Complementar nº 135, de 2010, a chamada
“Lei da Ficha Limpa”, cujos preceitos tencionam evitar
que políticos com vida pregressa maculada possam
concorrer a cargos eletivos.
Dessa forma, a citada lei altera a Lei das Inelegibilidades, tornando mais severas suas exigências,
acrescentando hipóteses que tornam o sujeito inelegível
e deixando de exigir o trânsito em julgado da sentença
condenatória para impedir a eleição de candidatos já
condenados por decisão de órgão colegiado.
Embora a nova lei divida opiniões quanto a sua
constitucionalidade, julgamo-la plenamente compatível com o Estatuto Magno, pois o que se propõe não
é rotular o cidadão postulante a cargo público de culpado antes de sentença deﬁnitiva, mas apenas mostrar que sua conduta o torna indigno de ocupar tão
importante missão, que tem por meta a satisfação do
interesse público.
Entretanto, o art. 26-C da lei permite ao órgão
judicial colegiado adotar medida cautelar em apreciação de recurso contra decisões de declaração de
inelegibilidade. Assim, muitas vezes, o candidato de
conduta duvidosa, já condenado anteriormente, acaba concorrendo às eleições, porque o julgamento do
recurso não ocorreu.
Parece-nos, então, de todo conveniente a instituição de mecanismo por meio do qual a urna eletrônica
mostre que aquele candidato escolhido pelo eleitor
não possui ﬁcha limpa.
A partir de tal informação, o cidadão poderá repensar seu voto e, assim, melhor exercer o seu direito
político, com a devida responsabilidade e o necessário
discernimento.
A sociedade brasileira mostra-se cada vez mais
inconformada com a assunção ao poder de políticos
inescrupulosos, nos três níveis da Federação.
Das pessoas às quais é conﬁada a representação
popular é preciso exigir conduta ilibada, assim como
já se exige dos magistrados.
Nesse contexto, pensamos que nossa proposta,
se transformada em lei, poderá facilitar grandemente
a vigilância sobre os aspirantes a cargos eletivos, dos
quais depende a lisura das instituições e a ediﬁcação
de um verdadeiro Estado democrático.
Pretendia apresentar na data de hoje esse projeto de lei. Contudo, algumas preocupações relativas
ao princípio da presunção da inocência me ﬁzeram
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solicitar da Consultoria uma reﬂexão mais amadurecida que poderia comportar, inclusive, a obrigatoriedade de um cadastro positivo elaborado pelo TSE, a
exemplo do que ocorre com o Cadastro Positivo da
Receita Federal.
O ideal é que alcancemos o momento em que a
Lei da Ficha Limpa se torne obsoleta porque os eleitores esclarecidos, natural e espontaneamente, farão a
triagem, alijando, ad limine, qualquer pretendente não
idôneo para o exercício da atividade política.
Eis o grande desaﬁo dos próximos governantes
estaduais e do próximo Presidente: fazer deste Brasil
uma Nação de letrados e de proﬁssionais qualiﬁcados,
onde não haja necessidade nem de ﬁcha limpa, nem
de tarja de alerta, nem de cadastro positivo.
Enquanto isso não acontece, é nossa obrigação
encontrar uma forma efetiva de proteção ao interesse
dos eleitores: a ética na política, sem perder o foco na
questão educacional subjacente. Não há outra prioridade possível, Sr. Presidente, qualquer que seja a
vertente desenvolvimentista que se possa abraçar –
educação ou educação, formação proﬁssional ou formação proﬁssional. Nada mais além disso.
Sr. Presidente, era basicamente isso. Na verdade,
neste nosso pronunciamento, eu deveria apresentar
hoje já este projeto de lei. Porém, por cautela, para
não fazê-lo de forma inconstitucional, com o apoio
e com o aconselhamento da Consultoria Legislativa,
estamos aprimorando essa sugestão, que seria, na
verdade, inserir na urna eletrônica um dispositivo pelo
qual o eleitor, ao digitar o número do candidato por ele
escolhido, acionasse na tela da urna eletrônica um
sinalizador da situação do candidato perante o projeto ﬁcha limpa – se ele supostamente foi condenado,
se ele está aguardando uma decisão complementar.
Trata-se de subsidiar o eleitor com condições de um
claro discernimento, tendo em vista esse nível de baixa escolaridade que a Nação brasileira proporcionou
na sua história aos seus cidadãos.
Concedo um aparte ao Senador Alvaro Dias,
com muita honra.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Roberto, é um prazer aparteá-lo e dizer que o pronunciamento de V. Exª é pertinente e imprescindível num
momento como este. O TSE adota a postura correta,
mantendo já uma decisão anterior, sustentando a validade dos efeitos da lei para esta eleição. Isso é fundamental porque geraria um descrédito na população.
Esse projeto tem origem popular, um projeto que mobilizou algumas entidades, que despertou, de certa forma, parte da opinião pública para o debate político, e
só isso já signiﬁcou um avanço. E seria um retrocesso
se não tivéssemos a vigência da Lei da Ficha Limpa
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neste ano eleitoral. Então, o TSE age com sabedoria,
e aqueles questionamentos que ainda perduram sobre a validade da lei vão ﬁcando num segundo plano,
até porque, nesta hora, este preciosismo jurídico deve
ceder lugar à aspiração maior do povo brasileiro, de
moralizar o processo político no País. E que essas
decisões em grau de recurso, agora, sejam as mais
rigorosas possíveis; que o TSE mantenha decisões regionais de impugnação de determinadas candidaturas,
sustentadas essas impugnações exatamente no texto
da lei que aprovamos no Congresso Nacional. Então,
a nossa esperança é de que o povo brasileiro possa
sentir, nesse processo, uma certa evolução, que ainda
não é suﬁciente, que não recupera a credibilidade das
instituições políticas do País, mas que, de certa forma,
permite à população voltar a acreditar que estamos
caminhando adiante. Aﬁnal, o Congresso Nacional
caminhou ao lado do povo ao aprovar esse projeto.
Por isso, parabéns a V. Exª pelas considerações inteligentes que faz a respeito deste momento político que
estamos vivendo no Brasil.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço muito o aparte de V. Exª, que tem uma
trajetória política fantástica – ex-governador, Senador.
Para mim, é uma lição, um exemplo de cidadão, um
exemplo de comportamento, aguerrido líder da oposição. Faço a defesa do governo Lula, V. Exª faz oposição
ao governo Lula, mas nós dois sempre nos respeitamos nesta Casa, sempre tivemos uma relação extremamente cordial. Então, sinto-me muito honrado pela
lucidez das observações feitas por V. Exª.
Acho que há um clamor nacional no sentido de
fazer vingar essa lei. Fazer com que a mesma seja
cumprida só nas eleições futuras dará sempre a sensação ao cidadão brasileiro da eterna impunidade, do
eterno desejo de não resolver um problema que deve
ser resolvido urgentemente. Como V. Exª já disse, estão
de parabéns o TSE, por suas posições, e os Tribunais
Regionais Eleitorais, que também têm, em sua maioria, se comportado da forma como o cidadão brasileiro
deseja. Esperamos que esses projetos venham para ﬁcar, que não estejamos aqui “jogando para a plateia”.
Agradeço muitíssimo o aparte de V. Exª e agradeço ao Presidente pelo tempo que me foi concedido
e pela tolerância a mim dispensada.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Meus cumprimentos ao Senador Roberto Cavalcanti
pelo tema trazido nesta tarde, importantíssimo, que realmente merece a atenção de todos nós, Senadores,
e do povo brasileiro.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Alvaro
Dias, do PSDB do Paraná, que fala pela ordem de
inscrição.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, já há um
bom tempo estamos questionando o comportamento
do Governo na administração da Petrobras, que vem
promovendo um gerenciamento que consideramos
claudicante e que semeia, de certa forma – isso nós
podemos aﬁrmar com certa tranquilidade –, situações
complexas para o futuro.
Reﬁro-me também ao plano ético, já que propusemos uma CPI, que foi instalada no Senado Federal e,
depois, foi manipulada pelo Governo, com todas as suas
forças, para impedir que as investigações se aprofundassem, o que obrigou a oposição a dela se retirar para não
compactuar com a farsa ensaiada. Encaminhamos ao
Procurador-Geral da República dezoito representações
com as denúncias mais graves que encontramos nesse
ensaio de investigação que pudemos realizar.
Mas não é só essa a questão. Nós debatemos – e
a oposição tentou resistir ao regime de urgência imposto
pelo Governo – os projetos que dizem respeito à descoberta do pré-sal: a exploração do pré-sal, a regulação
para a exploração do pré-sal, a nova legislação instituída
e a empresa criada, a capitalização proposta, o regime
de capitalização da empresa que aprovamos aqui – contra o nosso voto, contra o nosso desejo evidentemente.
E é sobre isso que venho hoje à tribuna falar.
O Governo anuncia, para daqui a alguns dias,
o ato oﬁcial para a capitalização da empresa, e esse
anúncio está provocando dúvidas que dizem respeito
exatamente a esse processo de capitalização. O Governo cederá até cinco bilhões de barris de petróleo para
aumentar a sua participação acionária na empresa, já
que não possui recursos para essa capitalização.
As dúvidas que esse processo está provocando
levaram, por exemplo, o maior investidor individual, o
bilionário George Soros, a vender todos os seus papeis
da empresa. Isso revela preocupação em relação ao
processo de capitalização da Petrobras.
Há algum tempo, estamos denunciando a subordinação da Petrobras a interesses políticos e eleitorais. Isso não é saudável para o desenvolvimento
nacional. A carnavalização do pré-sal vem gerando
nos grupos técnicos, integrados pelos proﬁssionais
de carreira da empresa, sérias preocupações. Por
38 anos, de 1963 a 2001, o engenheiro Newton Reis
Monteiro foi competente servidor da Petrobras. Nessa
época, fez pós-graduação em Engenharia de Petróleo
pela Universidade de Stanford. De 2001 até 2008, foi
integrante do corpo técnico da Agência Nacional do
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Petróleo. As suas observações são contundentes, e
eu as leio agora.
1 – A campanha para a exploração do
pré-sal terá de ser revista. Até porque é necessário saber o que vai ocorrer no Brasil. Se
o país continuar a crescer e o pré-sal continuar com projeções para dez anos, corremos o
risco de perder a autossuﬁciência;
2 – De uns anos para cá, a Petrobras
perdeu grande parte do pessoal especializado.
De acordo com a turma de recursos humanos,
quase 50% do pessoal da Petrobras tem cinco
anos de experiência. São caras competentes,
mas falta vivência. Em petróleo há muito de
empirismo e de experiência.
3 – Nos anos 60, quando a gente entrava
na Petrobras, precisava fazer curso intensivo de
inglês para poder falar com os chefes. Não vamos
ter gente para tocar tantos projetos. Caso contrário, vamos voltar ao passado, quando entrávamos
em uma plataforma e só tinha gringo.
Nos últimos meses, com a desvalorização acionária, a Petrobras teve seu valor de mercado encolhido em US$52,9 bilhões – isso tem de ser ressaltado
– em função da política adotada pelo Governo e que,
na nossa visão, guarda uma relação estreita com os
interesses políticos eleitoreiros.
Por exemplo, não se pode concordar com a atitude de se tomar uma reserva prevista como se fosse
reserva provada e anunciá-la espetaculosamente, como
se estivéssemos diante de uma riqueza incalculável,
capaz de resolver todos os problemas econômicos e
sociais do nosso País ad eternum. Dessa forma, o Governo colocou a descoberta do pré-sal, que vem sendo trabalhada, que tem sido a causa de investimentos
signiﬁcativos da Petrobras há cerca de trinta anos, que
não é uma coisa recente, que não é uma obra do atual
Governo, mas uma obra que vem, há décadas, sendo
trabalhada por vários governos que se sucederam na
República desde o General Ernesto Geisel.
Portanto, essa política de utilização da empresa
como ícone vai atrás do interesse eleitoral, vai desgastando a empresa, vai comprometendo seu patrimônio.
E este é um fato real, de visibilidade indiscutível: a
Petrobras encolheu nos últimos meses com a desvalorização acionária da ordem de US$52,9 bilhões.
As incertezas e indeﬁnições sobre o seu processo de
capitalização pela emissão de novas ações, no valor
de US$50 bilhões, vêm afetando a valorização dos
seus papeis – por isso citei o Sr. George Soros, que é
o maior investidor da empresa e que vendeu todos os
seus papeis; ele não quer correr riscos.
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O Governo, acionista majoritário, não tendo recursos necessários para aportar no novo aumento de
capital, optou, via Congresso, pela cessão onerosa
à Petrobras de reservas de petróleo e gás ainda a
serem exploradas na camada do pré-sal, em volume equivalente a cinco bilhões de barris de óleo. Até
agora, a Agência Nacional do Petróleo, encarregada
de identiﬁcar os reservatórios para a cessão onerosa,
não se manifestou. E o que é fundamental: o volume
de reservas exige certiﬁcação internacional. Vale dizer,
na capitalização da empresa, a União subscreverá as
suas ações com saque no futuro. Enquanto os acionistas minoritários subscreverão na proporcionalidade das ações possuídas em dinheiro vivo, o Governo
subscreve com base em saque no futuro.
Paralelamente, na área de reﬁno, objetivos políticos eleitoreiros expressados pelo próprio Presidente
da República determinam investimentos desaconselháveis. Seria a construção de quatro novas reﬁnarias no
Maranhão, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de
Janeiro. Diante do anúncio de uma obra desse porte,
quem da oposição vai contestar? Ficará na contramão
do desejo da população local, mas, em termos estratégicos, pensando no País, são investimentos desaconselháveis – isso analisado tecnicamente e não com viés
eleitoreiro. Eu repito: numa campanha eleitoral, num ano
eleitoral, em meio ao processo eleitoral, quem ousaria
discordar do Governo, que anuncia empreendimentos
desse porte em Estados como Maranhão, Rio Grande
do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro?
Atendendo a demagogia de governadores, investe contra os estudos e orientação técnica da empresa
que sustentam que as reﬁnarias existentes atendem
a demanda no Brasil – essa é a opinião de um especialista, não é a minha opinião, não é a opinião do político, é a opinião do técnico, do estudioso.
No jornal Valor, o próprio Lula aﬁrmou que determinou a mudança dos planos da Petrobras. Ao atropelar o parecer técnico da estatal que sustenta existir
capacidade técnica mais do que suﬁciente nas atuais
reﬁnarias para atender a demanda, deixa uma bomba
de efeito retardado que terá de ser desarmada, já que
será investimento onde não há prioridade.
E vejam, o próprio Presidente da República assume publicamente a interferência indevida. É evidente
que um Presidente da República tem a última palavra
em qualquer decisão de Estado, mas, obviamente,
cabe a ele responsavelmente atender aos aconselhamentos técnicos. No entanto, na medida em que ele
desconsidera o aconselhamento técnico, está desautorizando a equipe de especialistas que, constituindo
o corpo técnico da Petrobras, delibera o que é mais
importante para a empresa e para o País, e não para
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o projeto eleitoral comandado pelo Presidente da República. Não há como não denunciar esse fato.
A responsabilidade da oposição é informar a opinião pública sobre as atitudes do Governo e, neste caso,
o Governo adota um caminho que contraria os interesses nacionais, os interesses do povo brasileiro.
Nos próximos anos, a Petrobras se defrontará
com o mais gigantesco programa de investimento petrolífero em todo o mundo. Para isso terá de agenciar
recursos humanos, tecnológicos e ﬁnanceiros crescentes. Competência e capacidade para ser exitosa
nesses desaﬁos, a empresa tem, e as tem comprovadamente, comprovou-as ao longo de sua história. Daí
a necessidade de priorizar os seus investimentos na
exploração do pré-sal, na expansão da Bacia de Campos, em oleodutos, em transportes e na petroquímica,
banindo a nociva subordinação da empresa aos objetivos políticos dos governantes de plantão.
Veja que essa postura do Presidente Lula e do
seu governo repercute internacionalmente. Em artigo
no inﬂuente diário britânico Financial Times, o diretorexecutivo do Instituto Fernand Braudel de Economia
Mundial, Norman Gall, alerta para o risco de o Presidente Lula “por em risco seu legado” por conta das polêmicas envolvendo as políticas de seu governo para o
petróleo. Essa é a repercussão internacional.
Intitulado “Euforia com o petróleo põe em risco o
legado de Lula”, o texto encadeia argumentos críticos
ao que o autor considera serem ambições de “escala
demasiadamente grande e perﬁl demasiadamente alto”
assumidas pela Petrobras em sintonia com os benefícios políticos para o Governo. É o espetáculo do anúncio, é a festa da inauguração de projetos que, muitas
vezes, ﬁcam pelo caminho e não são concluídos.
Diz o artigo: “Lula está usando a imagem do Brasil
como potência petroleira emergente como uma arma
política, invocando sentimentos de triunfalismo para
ajudar a levar o PT à vitória (eleitoral).”
Em outro trecho, o acadêmico aﬁrma: “Da mesma
forma que (na legenda) Ícaro viu suas asas de cera
derreterem quando voou perto demais do sol, Lula está
arriscando seu legado à medida que as polêmicas se
multiplicam em relação às suas políticas petroleiras”.
Entre as controvérsias tratadas pelo artigo, está o
que o autor denomina uma “estranha política da descoberta”, aﬁrmando que a candidata do Governo à Presidência, Dilma Rousseff, estava à frente do conselho
de administração da Petrobras justamente quando o
Governo preparava o projeto do pré-sal, que dará mais
poderes à estatal sobre as novas reservas.
A outra questão, para o autor, é a segurança. “A
explosão do poço Macondo, da BP, em abril, expôs
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as diﬁculdades de exploração petrolífera em águas
profundas”, diz.
Situadas a uma profundidade muito maior no oceano – e bem mais distantes da costa que os poços da
BP –, as reservas da Petrobras colocam para a empresa
“desaﬁos logísticos” de escala muito mais impressionante,
argumenta Gall. Além dos desaﬁos logísticos, obviamente,
o custo elevado pode inviabilizar projetos de exploração,
especialmente porque a moldagem preferida pelo Governo Lula na formatação do modelo diz respeito a investimentos públicos maiores do que a legislação anterior
estabelecia, já que havia um estímulo a investimentos não
públicos na exploração do petróleo no País. O sistema
adotado priorizou a aplicação de investimentos públicos,
que são escassos em nosso País.
O artigo lembra que a legislação do pré-sal coloca
a estatal como operadora única dos campos de petróleo descobertos na área e que os ambiciosos planos
da empresa vão requerer investimentos de US$224
bilhões no médio prazo – é o que dizia: o Estado brasileiro terá de aportar recursos volumosos.
“As necessidades ﬁnanceiras da companhia são
tão grandes agora que fazem parecer pequena a capacidade de investimento do governo federal do Brasil, em um país que precisa desesperadamente gastar
mais em infraestrutura e educação.” E nós temos de
lembrar aqui que a própria Petrobras tem se socorrido
até mesmo de empréstimos junto à Caixa Econômica
Federal para fechar o caixa em determinados momentos. Esse fato foi razão de debate aqui no plenário do
Senado Federal em mais de uma oportunidade.
Para Normal Gall, isso também deve “tirar recursos de outras prioridades”, como a Copa do Mundo de
2014, as Olimpíadas de 2016, a hidrelétrica de Belo
Monte e o trem-bala entre Rio e São Paulo.
Quando Lula chegou ao poder, em 2003,
teve a sabedoria de reconhecer que os brasileiros não aceitariam um retorno à inﬂação
crônica que impediu seu bem-estar durante
décadas. Os críticos agora argumentam que o
aumento no gasto público, junto com as polêmicas ﬁnanceiras envolvendo as descobertas
de petróleo, pode signiﬁcar um infeliz retorno
ao passado, [escreveu].
Se o Brasil não endireitar suas prioridades, Lula pode descobrir em breve que sua
reputação está afundando à mesma profundidade que as reservas de petróleo que tanto
entusiasmaram seu país.
Esse é um alerta que vem de longe, a par do
que aqui ocorre quase diariamente, na voz de poucos,
evidentemente, porque a oposição, de certa forma, foi
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dizimada no País. Restaram poucos na oposição. Ela é
tão necessária e imprescindível quanto é necessário o
Governo. Infeliz o País sem uma oposição responsável,
crítica, corajosa, investigativa, ﬁscalizadora. Nós não
nos cansamos de alertar o Governo, praticamente todos os dias, mas sabemos que estamos cumprindo o
nosso dever. Em relação à Petrobras, sobretudo, nossa
convicções estão arraigadas já há um bom tempo e
não podemos ignorá-las. O Governo está caminhando por caminhos tortuosos que podem levar o País a
prejuízos irrecuperáveis.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Senador Alvaro Dias, eu lamento não
estar no plenário. É muita honra estar aqui presidindo
esta sessão do Senado Federal, mas lamento não ter
tido a oportunidade de aparteá-lo. Gostaria que V. Exª
permanecesse na tribuna por mais um minuto, só para
me dar a chance, para não dizer que eu falei quando
V. Exª saiu da tribuna. Seria uma descortesia.
Mas, na verdade, como nordestino, eu não posso me calar. Estou ali no Estado da Paraíba, que ﬁca
entre Rio Grande do Norte e Pernambuco. E peço a V.
Exª que me acompanhe, não pode ser nem a pé, nem
de carro, tem que ser de avião ou helicóptero, para ver
o canteiro de obras que é, por exemplo, o Complexo
Portuário de Suape, no qual está inserida a construção dessa reﬁnaria.
Em nenhum momento, nem os cidadãos do Rio
Grande do Norte, nem os de Pernambuco, muito menos
os da Paraíba, que está nesse entremeio, têm nenhuma
informação que não recomende a construção dessas
duas reﬁnarias, que são projetos estruturantes para
aqueles Estados carentes, diferentemente do Estado
de V. Exª, que é pujante. O Estado do Paraná, do qual V.
Exª é representante, tem outras riquezas naturais que,
lamentavelmente, lá no Nordeste nós não temos.
Então, eu gostaria de fazer somente essa referência para, na verdade, defender nordestinamente
essas reﬁnarias, porque o que está acontecendo em
Pernambuco e no Rio Grande do Norte, e, por consequência, beneﬁciando a Paraíba, é imensurável.
As referências que V. Exª fez sobre o aspecto da
democracia eu admiro demais. Admiro, inclusive, a
coragem de V. Exª, que está dentro daqueles 4% que
desaprovam o Presidente Lula. Foram feitos levantamentos, nos quais entre ótimo, bom, regular e tal, só
restam 4%.
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Tanto é verdade isso, Senador, que até o irmão
de V. Exª, no belíssimo Estado do Paraná, é candidato a Governador, apoiado na conjuntura do Governo
Lula e na estrutura de eleição da ex-Ministra Dilma
Rousseff.
Então, peço desculpas a V. Exª por fazer desta
forma este aparte, razão pela qual pedi que V. Exª não
saísse da tribuna, para amanhã não ser dito que me
comportei de forma antiética, que deixei V. Exª abandonar o plenário. Não sei como isso pode acontecer
regimentalmente, mas faço de conta que V. Exª não
encerrou o pronunciamento. Eu daria a opção de V.
Exª ouvir esta minha constatação, como nordestino,
do benefício que essas duas reﬁnarias trarão para a
nossa região.
Muito obrigado. Desculpe a forma de me posicionar, presidindo esta sessão.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeçolhe a oportunidade, inclusive, porque sentimos falta
desse debate no Senado. Quantas vezes, como opositor, venho à tribuna e não encontro no plenário alguém
para debater sobre esses assuntos?
Quando há um questionamento, como faz V. Exª
de forma elegante, temos a oportunidade de esclarecer melhor se, eventualmente, nossa opinião tenha
gerado alguma dúvida. Nesse caso, V. Exª percebeu
que li a opinião de um especialista, alegando que, tecnicamente, seriam investimentos desaconselháveis,
mas que eu, como político, não ousaria discordar dos
investimentos. Especialmente num ano eleitoral, não
teríamos como discordar desses investimentos.
Portanto, esclareço isso, para que eventualmente
não digam, durante a campanha no Maranhão ou no
Rio Grande do Norte ou na sua Paraíba, que o PSDB
está contra os investimentos no Nordeste, especialmente o PSDB do Sul do País. De forma alguma, nós nos
posicionamos dessa forma. Queremos que este País
invista muito, recupere sua capacidade de investir, que
foi extremamente limitada nos últimos anos em razão
da ausência de prioridade, de gastos perdulários, de
comprometimento da receita com aquilo que é supérﬂuo. Queremos que o Governo invista, cada vez mais,
especialmente no Norte e no Nordeste, mas queremos
também que o Sul não seja visto como um paraíso,
porque nossas diﬁculdades são crescentes. A miséria
mora também no Sul com a mesma dramaticidade que
encontramos em outras Regiões do País.
Portanto, o que estamos destacando aqui não
são especiﬁcamente investimentos pontualmente realizados. Fizemos referência de passagem sob a ótica
do técnico, do especialista, que considera desaconselháveis determinados investimentos realizados, em
razão do momento em que estamos vivendo. A crítica
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é feita, sobretudo, em relação ao modelo adotado pelo
Governo, que obriga os cofres públicos a dispensarem
recursos volumosos, que não possuímos. E a primeira
fase desse processo, que é a capitalização da Petrobras, já dá margem a dúvidas e promove uma desvalorização acionária da ordem de US$52,9 bilhões. Portanto, que não prevaleça acima do conteúdo do nosso
pronunciamento apenas a questão pontual de alguns
investimentos realizados pela Petrobras!
Feito esse esclarecimento, agradeço a V. Exª a
oportunidade que me deu ao fazer seu aparte. E não
se preocupe com o Regimento, porque, de uns tempos para cá, o Regimento do Senado Federal foi literalmente rasgado. Precisamos iniciar uma nova fase,
com um novo Regimento, em que se possa respeitálo literalmente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Agradeço ao Senador Alvaro Dias a
elegância, inclusive fazendo o registro de que lhe foram dados quase trinta minutos, quando o Regimento
aconselhava dar-lhe apenas dez minutos. São coisas
do Regimento, e temos de ter essa elegância.
Como Senador inscrito pela ordem, convido o
nobre Senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia, a
fazer seu pronunciamento.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Boa
tarde, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, colegas
que nos assistem pela TV Senado!
Hoje, trago um assunto muito importante não só
para nós, da Amazônia, mas para o País inteiro, para
o mundo inteiro, que é a ﬂoresta amazônica. Muito
combatemos as queimadas na Amazônia, em Rondônia. Estamos atravessando um problema muito sério
agora, que são exatamente os incêndios nas matas
de Rondônia. Não falo das queimadas ocorridas em
função das derrubadas que houve no passado, em
função das derrubadas feitas por agricultores. Hoje,
enfrentamos um grave problema, que são os incêndios provenientes da seca forte que acontece na Região Norte e em toda a Amazônia. Lembro que uma
cidade no Mato Grosso foi totalmente devastada pelo
fogo e teve de ser totalmente evacuada, para que as
pessoas não se ferissem, para que algumas delas não
perdessem sua vida.
Neste mês, Rondônia entrou em uma época do
ano marcada por muitos problemas de saúde. São afetadas principalmente as vias respiratórias de crianças e
de idosos. É uma época marcada também pelo aumento
do número de acidentes nas rodovias do Estado. Isso
tudo, Sr. Presidente, é causado pela fumaça que vem
de focos de incêndio espalhados por todo canto no Es-
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tado, mas, principalmente, na nossa Capital, Porto Velho. Até alguns anos atrás, sabíamos que essa fumaça
vinha de queimadas irregulares, feitas por agricultores
que insistiam em métodos arcaicos de preparo do solo.
Graças ao trabalho constante das entidades ambientais
e das entidades de fomento das atividades agrícolas
e à conscientização dos próprios agricultores de Rondônia, foi possível reduzir bastante essas ocorrências.
Esse trabalho educacional vem contribuindo, e muito,
até mesmo com a produtividade desses agricultores,
desses produtores rurais de Rondônia.
No entanto, o problema continua, e isso ocorre
por vários motivos. Um deles, fácil de prever, é a forma como a vegetação ﬁca seca nesta época do ano.
Rondônia é um Estado muito quente e úmido, mas, no
meio do ano, sofre com o efeito da friagem, que resseca bastante a vegetação com a queda da umidade
que afeta não somente a Região Norte, mas também
o Centro-Oeste, como todo mundo em Brasília percebe muito bem.
Este ano, sofremos uma friagem um pouco maior.
Aqui, o frio não foi tão acentuado, Senadora Selma,
como o percebido em seu Estado, em Santa Catarina.
Mas, em Rondônia, no mês de julho, o frio foi muito
forte para nós. Em certos momentos do mês, a temperatura chegou a 5°C ou 6°C, o que para nós é um frio
muito intenso. Após esse frio, veio um sol escaldante,
um sol muito forte, o que aumentou a seca do nosso Estado, provocando vários acidentes de incêndio,
que geraram a perda de vários pontos da ﬂoresta em
nosso Estado, provocando uma fumaça intensa em
praticamente todo o Estado, principalmente na nossa
capital, Porto Velho.
Com a vegetação tão seca, pequenos focos de
incêndio acidentais ganham proporções assustadoras.
Pude perceber pessoalmente isso, no ﬁnal da semana
passada, viajando pelo Estado com o Presidente Lula.
Vimos o fogo se alastrando, queimando por baixo da
vegetação. Era um fogo difícil de combater ainda mais
pelos bombeiros do meu Estado, que não são equipados para esse tipo de trabalho.
Esses incêndios, Sr. Presidente, mudam completamente o cenário de Rondônia. Um Estado no meio
da Amazônia, cercado por verde, com o céu quase
sempre azul, como é dito até mesmo no nosso Hino,
ﬁca, durante quase dois meses, imerso em fumaça,
cercado por fumaça, que deixa tudo cinza, que diminui a visibilidade, que impede que as pessoas vejam
até mesmo o ﬁnal das ruas em que estão andando. É
um fenômeno realmente impressionante, no pior sentido. A visibilidade cai tanto, que aumenta o número
de acidentes nas nossas rodovias. Segundo o que a
imprensa local aﬁrmou ontem, o número de acidentes
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relativos à queda da visibilidade cresceu cerca de 20%
em relação ao ano passado. E, na maioria das vezes,
essa fumaça que cerca as rodovias é resultado de pequenos atos cometidos até mesmo pelos motoristas.
Segundo relato de um inspetor da Polícia Rodoviária
Federal, é comum que pontas de cigarro acabem provocando focos de incêndio às margens das rodovias,
que acabam se tornando incontroláveis. Até mesmo
garrafas de vidro jogadas às margens das estradas
acabam se transformando em uma espécie de lente
que amplia a temperatura dos raios solares e causa a
queima da vegetação já ressecada.
Por incrível que pareça, isso vem acontecendo
quase diariamente em Rondônia e vem causando
acidentes e graves problemas sérios de saúde à população.
Essa insegurança nos meios de transporte não é
vista apenas nas rodovias. Hoje, o Aeroporto de Porto Velho, nossa capital, permaneceu fechado durante
toda a manhã por falta de visibilidade. Ficou fechado
para pouso e para decolagem, em função da grande
quantidade de fumaça que cerca Porto Velho, nossa
capital, sobretudo nosso aeroporto.
Isso tudo, senhoras e senhores, ocorre não somente por que nossos bombeiros não são devidamente
equipados. Há um problema cultural, que acaba resultando no descaso de algumas pessoas, que, como eu
disse, acabam jogando na vegetação materiais que
podem provocar fogo.
Outra questão que agrava ainda mais o problema
é que o Governo do Estado não trabalha com planejamento. Apesar de o Governo saber que não temos
os equipamentos necessários para enfrentar esses incêndios acidentais, nada é feito. Sabemos exatamente
a época do ano em que há mais risco de haver esses
incêndios no Estado, e simplesmente nada é feito. É
como se fosse novidade todo ano Rondônia ﬁcar coberta por fumaça.
Srªs e Srs. Senadores, o que ocorre, então? A
Amazônia está sendo queimada à revelia, de forma
acidental, sem que nada possa ser feito. Solicito ao
Governo Federal uma atenção especial ao Estado de
Rondônia, no sentido de reequipar o nosso Corpo de
Bombeiros, para que possamos enfrentar ocorrências
não somente dentro das cidades, mas também em
áreas mais isoladas, nos campos, principalmente em
casos de fogo na mata, o que diﬁculta extremamente
o trabalho dos soldados.
É inaceitável que, depois de termos conseguido controlar mais de 90% das queimadas irregulares,
ainda estejamos sofrendo com a fumaça resultante
de incêndios acidentais em Rondônia. Os custos são
caros em todos os sentidos: no transporte, em aciden-
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tes, em atendimentos ambulatoriais principalmente de
crianças e de idosos com graves crises no aparelho
respiratório. Além disso, há prejuízos irreparáveis para
a fauna e a ﬂora da região. Peço, então, ao Governo
Federal atenção especial com relação a esse assunto
no nosso Estado de Rondônia.
Quero voltar a tocar em outro tema que abordei
ontem aqui, no plenário. Falei sobre a chance que os
eleitores têm, nessas eleições, de corrigir sérias distorções no cenário político, expulsando os políticos que
têm ﬁcha suja. Perguntaram para mim se não era muito trabalho o eleitor ter de acompanhar a propaganda
eleitoral e pesquisar a vida dos candidatos na Internet,
até mesmo porque muitos eleitores não têm computador em casa. Eu diria ainda mais: muita gente ainda
não está totalmente familiarizada com a Internet e não
conhece as ferramentas que existem para pesquisar a
vida dos políticos. Mas, respondendo ao comentário,
aﬁrmo que acompanhar a propaganda política, o horário eleitoral gratuito na tevê e nas rádios, não dá muito
trabalho. Dá muito mais trabalho para o eleitor tirar o
mandato de um político ﬁcha suja do que impedir que
ele assuma o mandato. O Brasil está cansado de saber disso. Daí me perguntaram: “Mas de que adianta
acompanhar a propaganda política se o político pode
falar um monte de mentiras e, depois, não fazer o que
prometeu?”. O cidadão pode averiguar se o político
está falando a verdade. Ele ouve as propostas e pode
ver se o político cumpre o que diz e se ele cumpriu o
que prometeu em outros mandatos. Precisamos avaliar
o passado desses políticos, para saber se o que fala
no presente ele pode executar no futuro. Nada melhor
do que analisarmos seu passado, para podermos avaliar em quem devemos depositar nossa conﬁança e a
quem devemos conﬁar nosso voto.
O eleitor pode até mesmo conferir na Internet
aquela tradicional troca de acusações que vemos
muito nas campanhas políticas, pode averiguar se as
acusações são verdadeiras. Isso é muito importante e
é possível de se fazer. O momento é de grande seriedade, e o eleitor não tem mais desculpa para votar em
candidato ﬁcha suja. O eleitor deve ter a responsabilidade de pesquisar antes de votar. A imprensa local, a
imprensa nacional e a sociedade organizada do Brasil
inteiro estão divulgando, realmente, quem tem ﬁcha
limpa e quem tem ﬁcha suja, fazendo uma separação
entre quem deve receber nosso apoio e nosso voto e
quem não merece a conﬁança de todos nós.
Aﬁnal de contas, a gente não pesquisa antes de
comprar alguma coisa, quando vamos ao supermercado? Antes de comprar um quilo de feijão, a gente
pesquisa o preço, olha a data de validade e onde é
produzido. E, se comprou antes aquela mercadoria, a
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gente lembra se o feijão era macio ou tinha gosto ruim.
Se para comprar feijão a gente pesquisa, como é que
não vai pesquisar antes de votar? Por que não pesquisar? Só para reclamar depois, quando acompanhar
no telejornal que o político foi acusado de corrupção,
foi preso, comprou voto? Nada disso! A gente não se
pode arrepender do voto. É um momento importante na
nossa vida. Precisamos, realmente, pensar muito bem
antes de depositar nossa conﬁança em alguém.
Por isso, aﬁrmei ontem, neste plenário, que o
eleitor deve ter a responsabilidade de votar bem, independentemente das ações das autoridades eleitorais, que estão sobrecarregadas, e é o que aﬁrmo de
novo. Vamos construir, neste ano, o Brasil do futuro,
e isso requer responsabilidade, responsabilidade social, responsabilidade política e responsabilidade com
a população em geral.
Quero aproveitar para fazer mais um alerta às nossas autoridades do Tribunal Regional Eleitoral (TRE),
pois, Sr. Presidente, estamos vendo vários candidatos,
várias pessoas no Estado de Rondônia fazendo pressão sobre os empresários, ameaçando os empresários e os servidores públicos se não acompanharem
os candidatos do Governo Estadual.
Vivemos num País totalmente democrático. Temos o dever e a obrigação de nos pronunciar, de dar
nosso voto com a maior tranquilidade, de acordo com
nossa consciência, de acordo com a vontade de cada
um. Só pedimos que votem conscientemente, votem de
acordo com seu desejo, sem pressões, não vendendo
seu voto, não aceitando essa pressão de pessoas que
estão exercendo cargos, que querem forçar o eleitor a
seguir seu pensamento. Vamos exercer nossa democracia, para consolidar o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado e do nosso Brasil!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Parabenizo V. Exª pelos temas, principalmente pelo assunto referente aos ﬁchas limpas, o
que, na verdade, é uma preocupação nacional, uma
preocupação da maioria dos nobres Senadores que
nos acompanham.
Pela ordem de inscrição, convido o Senador Jorge Yanai.
Senador Jorge Yanai, V. Exª é o próximo, pela
nossa relação de inscrições.
O SR. JORGE YANAI (DEM – MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago um assunto de
extrema importância para a economia de nosso País,
e com especial interesse para meu Estado de Mato
Grosso. Trata-se da infraestrutura de transporte de
cargas em seu modal aquaviário.
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Inicialmente, temos de enfatizar a sustentabilidade econômica e ambiental dessa modalidade de
transporte. Não há meio de locomover cargas pesadas que seja, em média, menos custoso e com menor
impacto ambiental que os leitos de nossos rios. São
vias naturais e já “pavimentadas”, sem a necessidade
de danos substanciais a ecossistemas e biomas, causados por sua implementação. Por isso mesmo, seus
custos se reduzem sobremaneira, com menor gasto
em combustível, equipamentos e operação.
O fato, Sr. Presidente, é que, dentro da equação
de custos de nossa produção para exportação, notadamente nos casos do agronegócio e da mineração,
que são atividades mais interiorizadas, a viabilidade
econômica do modal de transporte utilizado é essencial para a competitividade externa de nossos produtos. São esses gastos que mais impactam no preço de
nossas commodities, carro-chefe de nossa máquina
exportadora.
Pois bem, o nosso País, além dos recursos e riquezas naturais provenientes de nosso solo, também
dispõe de imensas e navegáveis bacias hidrográﬁcas.
São elas que, ao formarem um parque aquaviário de
gigantescas proporções, possibilitam um ﬂuxo regular,
seguro e barato de grandes cargas, direcionando-as,
com o auxílio de outros modais, para o escoamento
nos grandes portos marítimos brasileiros.
É claro que, para o seu usufruto e utilização econômica em larga escala, são necessários alguns investimentos em infraestrutura de acomodação ﬂuvial,
como a construção de eclusas e outros dispositivos de
transposição de níveis em hidrovias. Mas os senhores
podem ter certeza de que tais recursos são de ordem
bastante inferior ao que seria necessário para a construção de rodovias, por exemplo, com impactos ambientais
e custos operacionais igualmente reduzidos.
Especiﬁcamente sobre Mato Grosso, que já se
transformou em um dos maiores celeiros agrícolas não
só do Brasil, mas do mundo, o modal aquaviário atende
plenamente às nossas necessidades e características
geofísicas. Abrigamos os braços ﬂuviais de três grandes bacias hidrográﬁcas de nosso País – Amazonas,
Araguaia e Paraguai –, abrangendo grandes distâncias
e importantes ecossistemas.
Esse imenso potencial hidroviário alia-se às novas
perspectivas impostas pela modernidade econômica
de minoração dos impactos ambientais e da redução
de custos operacionais dentro do mercado global. Tal
equação chega a um resultado claro: nossos rios são
as mais baratas, naturais e eﬁcientes vias para o escoamento da produção agrícola do interior.
Nesse sentido, e buscando ampliar o horizonte de
nosso parque aquaviário, o Presidente Lula sancionou,
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em maio deste ano, a Lei nº 12.247, incluindo na relação do Sistema Hidroviário Nacional as hidrovias dos
rios Teles Pires e Juruena, além de redeﬁnir e ampliar
os limites concernentes à navegação do rio Tapajós.
Formalizada legalmente tal medida, Sr. Presidente, uma justa e antiga reivindicação do povo mato-grossense, nossa luta agora é a de prover essas
vias ﬂuviais, adjacentes a áreas de grande produção
agrícola, da infraestrutura necessária para a grande
navegação e transporte de cargas. Ao fazê-lo, dotandoas de eclusas e demais mecanismos de transposição
de níveis, temos certeza de que daremos um grande
salto de qualidade e competitividade em nosso economia, permitindo que grandes estoques dessas novas
fronteiras agrícolas possam ser escoados com baixo
custo e segurança ambiental e estrutural.
O Criador nos foi extremamente generoso em riquezas e privilégios naturais. Dispomos aqui, em nosso dilatado território, de abundantes e espetaculares
recursos físicos de imensa capacidade econômica.
Dentre eles, um dos mais exuberantes e ricos consiste na malha ﬂuvial brasileira, tão majestosa quanto a
nossa biodiversidade na fauna e na ﬂora. São artérias
pulsantes que fazem circular a vida e o dinamismo em
nossos sistemas naturais.
Da ação econômica, esse imenso potencial hidroviário não tem sido utilizado como poderíamos e
deveríamos. A despeito de oferecer padrões de sustentabilidade ambiental e operacional incomparáveis,
o transporte de carga dos nossos rios ainda se encontra aquém do que gostaríamos e precisaríamos.
Ampliá-lo e dotá-lo das condições necessárias para a
sua utilização em larga escala é uma bandeira da qual
nunca nos afastaremos, em nome dos interesses não
somente de Mato Grosso, mas de todo o País.
Sr. Presidente, gostaria de dizer que, no Estado de
Mato Grosso, o que realmente nos importa, além evidentemente de outros modais de transporte, é a hidrovia Teles
Pires-Tapajós-Juruena, que faria a redenção econômica da
minha região, a região norte do Estado, que hoje se encontra extremamente estagnada em seu poder econômico.
Gostaria também, ao aproveitar esta oportunidade, de parabenizar pelo Dia do Campo Limpo, projeto
de lei de autoria do saudoso Senador Jonas Pinheiro,
a quem tenho a honra de suceder nesta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jorge Yanai, o
Sr. Roberto Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito bem!
Ouvimos o Senador Jorge Yanai, de Mato Grosso,
vizinho do nosso Estado de Rondônia, um dos Estados
que mais crescem no Brasil.
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Concedo a palavra à nobre Senadora Selma Elias,
do PMDB de Santa Catarina.
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores , venho a esta tribuna
no dia de hoje trazer ao conhecimento da Casa – e,
ao mesmo tempo, fazer um apelo – uma questão de
relevante interesse do meu Estado, Santa Catarina.
O Estado de Santa Catarina está contratando
com o Banco Mundial empréstimo visando ﬁnanciar um
projeto grande e importante: o Projeto Santa Catarina
Rural/Microbacias 3. O referido projeto encontra-se
em fase de apreciação pelos órgãos governamentais,
precisando ser apreciado até o ﬁnal deste mês.
Para essa ﬁnalidade, estive, ontem, em audiência,
na Secretaria do Tesouro Nacional, juntamente com os
Srs. Airton Spies, Diretor-Geral, e o Sr. Gelson Sorgato, Secretário Executivo do Projeto Microbacias, para
solicitar aos gestores daquele órgão a atenção que o
caso requer. Continuando, assim, o trabalho que vinha
sendo feito pelo Senador Neuto De Conto, o qual estava dando toda a assistência necessária para obtermos
o êxito desse projeto.
Senhoras e senhores, esse projeto Santa Catarina Rural/Microbacias 3, que já está em fase ﬁnal de
negociações com o Banco Mundial e pretende obter
um ganho de US$ 90 milhões, com a contrapartida de
R$99 milhões do Governo Estadual, tem como objetivo
abranger todo o Estado de Santa Catarina e atingir,
senhoras e senhores, 150 mil famílias da área rural,
buscando desenvolver o meio rural, com gente feliz,
com qualidade de vida e com muita dignidade.
A ação do projeto Santa Catarina Rural busca,
senhoras e senhores, desenvolver a competitividade
das propriedades rurais catarinenses, desenvolvendo
o empreendedorismo, a sustentabilidade econômica
e ambiental; e, consequentemente, melhorar a renda
das nossas famílias.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, competitividade é o que queremos que todo agricultor catarinense
tenha; que possam gerar renda e que vivam com seus
próprios recursos. E que não dependam continuadamente dos subsídios do Governo do Estado.
Quando o agricultor não se desenvolve, senhoras
e senhores, de forma sustentável é o Estado que vai
subsidiá-lo ou ele migrará para os grandes centros, e
essa situação não é desejável por nenhum de nós.
Santa Catarina não quer que seus agricultores
dependam do Estado, nem que vivam em condições
precárias ou migrem para os centros maiores. Lá, após
migrarem, formam bolsões de pobreza, de miséria. O
agricultor sai de seu ambiente, onde está acostumado,
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para um ambiente urbano, para o qual não está preparado e onde ele não sabe o que fazer.
Srªs e Srs. Senadores, vivemos num país livre.
Viver no campo ou na cidade deve e tem de ser uma
opção livre das pessoas, e essa opção depende da
atratividade que cada um desses espaços oferece.
Portanto, cabe às políticas públicas melhorar as condições de vida no meio rural, oferecendo iguais condições em termos de oportunidade de acesso à saúde,
à educação, ao lazer e à informação, como a Internet,
que as pessoas da cidade têm, para que o homem do
campo não tenha de sair de suas terras e ir para a cidade formar bolsões de pobreza.
Não acabamos com o êxodo rural por decretos
ou leis, mas, sim, por melhorar as condições de vida
no campo, para que as pessoas queiram ﬁcar lá por
livre vontade, por livre escolha. É isso que o programa
Rural/Microbacias 3 tem como objetivo.
E Santa Catarina terá a contribuição importante, saibam V. Exªs, do Governo Federal, autorizando
o Governo catarinense e avalizando o empréstimo de
US$90 milhões junto ao Banco Mundial.
O Senado, Sr. Presidente, terá o papel importante, por intermédio da Comissão de Assuntos Econômicos, de autorizar o Estado a contratar o empréstimo
externo.
Santa Catarina é Estado de excelência. Santa
Catarina, o meu Estado, visa qualidade de vida para
o seu povo. É a nossa prioridade!
Por isso, nesse sentido, faço aqui um apelo grande
ao Sr. Presidente, aos Senadores, e também ao Líder
do PMDB, o meu partido, Senador Renan Calheiros,
ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá, e também aos líderes da oposição, pois esse ﬁnanciamento
virá a ser administrado pelo próximo governo, que não
sabemos ainda qual será.
Portanto, indistintamente, senhoras e senhores,
de partidos políticos, contamos com esta Casa para
o Estado catarinense, esse Estado de gente forte,
guerreira e trabalhadora. Santa Catarina precisa dos
nossos líderes. Santa Catarina precisa dos nossos
Senadores. Contamos com todos vocês, independente
de facções políticas, para que o agricultor catarinense
possa ter melhores dias e possa, sim, viver no campo,
gerando suas próprias rendas, com desenvolvimento
sustentável.
Obrigada a todos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Meus cumprimentos à Senadora Selma, que traz um
tema importante.
Conte com a Liderança do PDT, da qual eu faço
parte, para atender ao seu pedido para a nossa bela
Santa Catarina.
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A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Com certeza, os nossos catarinenses, os catarinenses daquele
pedacinho do Brasil, que faz com que o Brasil seja mais
bonito, a nossa bela e Santa Catarina, agradecem ao
seu partido e à sua pessoa.
Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Passo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, do PDT de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Do PDT?
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Do PTB de Roraima. É a vontade de tê-lo no nosso
partido, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Aﬁnal de contas, somos de Partidos irmãos. O PDT
saiu do PTB, o que muito honra o meu Partido.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é uma
honra usar a tribuna do Senado neste momento. Primeiramente queria, antes de entrar no assunto do meu
pronunciamento, fazer um convite a todos os maçons
e também aos não maçons que puderem, em todo o
Brasil, assistir, depois de amanhã, sexta-feira, às 9 horas, à 11ª homenagem que todo ano o Senado presta
à Maçonaria por iniciativa minha, mas com o apoio de
inúmeros Senadores maçons e não maçons, quando
temos oportunidade não só de homenagear a Maçonaria, mas de falar da instituição, da sua história, do
seu presente e, sobretudo, discutir seu futuro.
Sou daqueles maçons que defendem que não
temos por que estar, de qualquer forma, agindo às
escondidas. Houve tempo, sim, em que a Maçonaria
tinha que fazer isso porque era perseguida, lá atrás,
na época da Inquisição e em algumas fases de certas ditaduras. Sempre que há uma ditadura há logo
uma preocupação de fazer com que a Maçonaria não
funcione.
Mas o importante é que quero fazer esse convite a todos os brasileiros e brasileiras: que possam
assistir, na sexta-feira, a essa sessão em que, tenho
certeza, muito será aprendido. Não haverá somente
maçons aqui. Estarão as esposas dos maçons também, representando a Fraternidade Feminina Cruzeiro
do Sul e outras instituições femininas da Maçonaria,
assim como jovens que pertencem às entidades paramaçônicas juvenis, como é a APJ, os Demolays e
outras. Então, é uma sessão que a cada ano ﬁca mais
bonita. Espero contar não só com os telespectadores
da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado, mas
também com aqueles que puderem estar presentes,
tanto Senadores e Senadoras quanto os membros da
Ordem Maçônica.
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Sr. Presidente, coincidentemente, V. Exª que é um
homem da Amazônia está presidindo esta sessão. Eu
vinha no carro, justamente, ouvindo o seu pronunciamento sobre aquele pedaço da Amazônia. Estou há
mais ou menos 33 dias lá em Roraima acompanhando o desenrolar da campanha. Embora eu não seja
candidato este ano, pois tenho mandato até 2014,
evidentemente estou empenhado na vida política,
porque sou Presidente do PTB em Roraima e porque
estamos aliados a um grupo de pessoas que querem
realmente fazer com que nosso Estado melhore, trilhe um caminho cada vez mais ﬁrme para um amanhã
bem melhor. Por isso mesmo, eu estava lá casualmente
assistindo a uma sessão do Senado pela Sky, quando
assisti a uma propaganda em que a apresentadora fala
das vantagens da Sky, da HDTV, e aﬁrma que a Sky
vai do Oiapoque ao Chuí. Aí eu penso: poxa, como os
brasileiros não conhecem a geograﬁa do Brasil. Como
é possível uma televisão do nível da Sky anunciar que
o Brasil vai do Oiapoque ao Chuí? Signiﬁca que não
estão atualizados com a geograﬁa do Brasil, porque
o extremo norte do Brasil não é o Oiapoque. Não é o
Oiapoque! Mas como desde muito tempo se conhecia
que o extremo norte é o Oiapoque, repete-se ainda uma
coisa ultrapassada, cientiﬁcamente comprovada, por
meio dos modernos aparelhos, como GPS e outros:
que o extremo norte do Brasil não é Oiapoque, mas
sim o Monte Caburaí, lá no meu Estado de Roraima.
Portanto, o Brasil vai do Caburaí, no Norte, ao Arroio
Chuí, no Sul, lá no Rio Grande do Sul.
Eu ﬁz um ofício ao Presidente da Sky no Brasil e
alertei-o do equívoco. É até para nós roraimenses uma
profunda tristeza constatar que um importante meio
de comunicação ﬁca repetindo isso, apesar de ainda
hoje também assistirmos, na TV aberta, em qualquer
emissora, aos diversos programas em que se repete
essa questão geográﬁca ultrapassada.
Eu tive a felicidade de receber da Sky um ofício
versado nos seguintes termos:
É com grande estima que recebemos o
Ofício em epígrafe de V. Exª e informamos que
o assunto foi endereçado ao Departamento de
Marketing responsável.
De grande importância é a propagação
das informações corretas sobre o nosso País
e agradecemos por contribuir com a Sky, para
que a cultura brasileira seja repassada aos
consumidores de maneira correta.
Neste ato, declaramos votos de sincero
respeito cívico aos monumentos do Monte Caburaí, que simboliza formidavelmente o limite
territorial da Nação.
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Na oportunidade, a SKY coloca-se à disposição para eventuais esclarecimento, e reitera desde já seus protestos de estima e elevada
consideração.”
Eu anexei, Sr. Presidente, aqui os dados
do IBGE, com fotograﬁa e tudo, para que não
houvesse dúvidas quanto ao que estávamos
aﬁrmando. E eu quero aqui só ler o trecho do
documento do IBGE, que diz:
Os pontos extremos do Brasil são:
s 0ONTO EXTREMO SETENTRIONAL AO NORTE NA
nascente do rio Ailã, no monte Caburaí, Roraima, fronteira com a Guiana; [portanto, é importante que não deseduquemos nossos jovens
e nossas crianças com os cacoetes daqueles
que ainda têm a geograﬁa do passado].
s 0ONTO EXTREMO MERIDIONAL AO SUL EM
uma das curvas do arroio Chuí, Rio Grande
do Sul, fronteira com o Uruguai;
s 0ONTO EXTREMO ORIENTAL A LESTE NA 0ONTA
do Seixas, Paraíba;
s 0ONTO EXTREMO OCIDENTAL A OESTE NAS
nascentes do rio Moa, na serra de Contamana
ou do Divisor, Acre, fronteira com o Peru.
Portanto, eu não quis aqui frisar só o ponto extremo norte lá no meu Estado, no Estado de Roraima,
no Monte Caburaí, mas também no Sul, no Arroio
Chuí. Portanto, de Norte a Sul, é do Caburaí ao Chuí.
De Leste a Oeste, é da Paraíba ao Acre. Então, acho
importante que pessoas que, por exemplo, queiram
falar de Brasil falem de maneira correta. Falem sem,
digamos assim, abstrair a realidade da Nação.
Como pensar, por exemplo, que nós podemos ter
realmente um presente, um futuro adequado, se nem
a geograﬁa conhecemos? E imagine a história! Imagine a história da Amazônia, que V. Exª estava falando!
Ouço muita gente falar de Amazônia lá da Avenida
Paulista, lá de Ipanema, sem nunca ter colocado os
pés na Amazônia. Acham que só por ver algum tipo de
reportagem ou por ler até sobre a Amazônia conhecem
as peculiaridades da Amazônia.
E, quando falam em Amazônia, parece até que
a Amazônia é uma coisa só. Por exemplo, o seu Estado, como V. Exª estava falando, nada tem a ver com a
geograﬁa nem com os ecossistemas do meu. O meu
Estado tem quase a metade, mais de um terço, com
certeza, de campos naturais. Tenho certeza de que
muito “amazonóﬁlo” não sabe que na Amazônia há
campos naturais. E nós chamamos esses campos
de “lavrados”, porque estão no meio termo entre os
pampas do Rio Grande do Sul e o cerrado aqui do
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Centro-Oeste. Têm mais árvores do que os pampas e
têm menos árvores do que o cerrado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Aliás, muito bonitos, muito belos, os campos de Roraima.
O SR. MOZARILO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Obrigado, Sr. Presidente. V. Exª conhece-os muito
bem.
E no extremo norte, na fronteira com a Venezuela
e com a Guiana, uma região montanhosa, com altitude
de mais de 1.600 metros acima do nível do mar, com
clima normalmente temperado.
Então, é preciso realmente que pensar Brasil signiﬁque conhecer Brasil. Sei que muita gente no Brasil
conhece a Europa, França, Itália, conhece os Estado
Unidos, o Canadá, mas nunca foi nem sequer a Manaus, que é a metrópole da Amazônia.
E aí ousa falar de realidade brasileira.
Mas tenho dito da Amazônia, nas palestras que
faço, o seguinte: sabem por que nós somos pouco
olhados? Porque, apesar de sermos 61% do território
nacional, nós só temos 25 milhões de habitantes. Só
temos é o termo porque, se falarmos assim, São Paulo tem muito mais do que a Amazônia toda. Só temos
onze milhões de eleitores. Por isso, nem atrai, numa
disputa presidencial, a visita dos candidatos àquelas
regiões, muito menos ao meu Estado, que é o menos
populoso da Nação. Mas nem por isso a gente do meu
Estado é menos gente do que gente de qualquer Estado do Brasil.
E falo isso sem nenhum tipo de xenofobismo,
porque Roraima é uma terra formada por gente de todas as plagas do Brasil, graças a Deus. Gente do Sul,
os gaúchos, os paranaenses e poucos catarinenses,
porque o catarinense migra pouco. V. Exª até tem razão
quando diz que é um Estado de excelência. Portanto,
há pouca migração.
Mas temos um exemplo. V. Exª é de Santa Catarina, não é isso? Paraná. É, paranaenses e gaúchos
em Roraima há bastante. Gaúchos e paranaenses. Temos poucos catarinenses. Mas temos gente de todo o
Brasil, notadamente do Nordeste. Eu, por exemplo, sou
ﬁlho de um cearense e sou neto, pelo lado materno, de
paraibanos. Tive a sorte de nascer em Roraima porque
meu pai foi para lá e encontrou minha mãe, que já tinha
nascido lá, e eu nasci lá. Mas podia ter nascido no Rio
Grande do Sul, se ele tivesse migrado para lá. Podia
ter nascido em Santa Catarina. Mas eu sou muito feliz
por ter nascido em Roraima, porque sei que Roraima
precisa, mais do que outros Estados, de realmente ter
quem defenda até a existência do Estado de Roraima,
até a existência da diversidade de ecossistemas na
Amazônia, porque isso não é dito.
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Hoje mesmo, por acaso, eu estava assistindo ao
programa eleitoral e alguém dizia que quer ser Senador e quer acabar com o Senado. Ora, o Senado é o
único lugar onde pequenos Estados como o meu se
igualam a um grande Estado como São Paulo, porque
tem três Senadores, igualmente. Se não houvesse isto
aqui, bastaria três Estados – Rio de Janeiro, São Paulo
e Minas Gerais – para resolver tudo na Câmara dos
Deputados. Tudo.
Então, não pode ser esse modelo, ﬁcar querendo
copiar certos modelos e não conhecer a realidade de
um país continental como é o Brasil. O não conhecimento está aqui expresso nessa questão da Sky, mas
que, eu repito, está sendo diariamente colocado por
importantes emissoras de televisão. E eu espero que
elas coloquem seus departamentos adequados para
tomar conta disso. Não deixem repetir nas novelas, nos
seus programas de humorismo ou nos telejornais que
o Brasil vai ainda do Oiapoque ao Chuí.
O Monte Caburaí está a mais de quarenta quilômetros acima do Oiapoque. Aliás, não precisava nem ter
esses aparelhos adequados. Se alguém olhar o mapa
do Brasil sem mudá-lo de posição, logo vai ver que a
pontinha lá do nordeste de Roraima está muito acima do
último ponto do Amapá, que é onde ﬁca o Oiapoque.
Então, eu quero fazer esse registro, Sr. Presidente, porque acho que aqui nós estamos também para
esclarecer o Brasil sobre os nossos Estados.
E eu já tive a oportunidade de fazer isso aqui,
inclusive com o meu querido amigo Papaléo Paes,
que é lá do Amapá, que, obviamente, até porque se
acostumou a acreditar que o extremo norte seja lá no
Estado dele, no Amapá, e não é. Não que isso traga
para nós nenhum tipo de vantagem. Eu até gostaria que
fosse. Mas, pelo menos, vamos ser ﬁéis à geograﬁa,
já que não somos ﬁéis ao combate às desigualdades
regionais, porque está aí na Constituição que um dos
objetivos da República é a eliminação das desigualdades regionais e sociais. Eu diria até que é nessa ordem
que deveria ser feito, porque eliminar desigualdades
sociais de maneira uniforme no Brasil é manter as desigualdades regionais permanentes.
Temos que investir mais em quem é mais pobre.
E qual é a região mais pobre? É a região Norte. Pobre em termos de PIB, porque aí vamos de novo dizer
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por que a Amazônia não é olhada. Porque representa
apenas 8% do PIB nacional. E por que representa 8%
do PIB nacional, tendo as riquezas que a Amazônia
tem? Porque não há um plano de desenvolvimento
nacional sério de desenvolvimento daquela região. O
que se fala sempre é só: vamos manter a ﬂoresta em
pé e os 25 milhões de brasileiros que estão lá que
caiam mortos.
Sr. Presidente, muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do inciso I, § 2º, art.
210 do Regimento Interno.)
Ofício nº 216/2010/GSMCAV
Brasília, 13 de agosto de 2010
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Luiz Eduardo Baptista da Rocha
São Paulo/SP
Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria,
manifesto minha surpresa ao deparar-me com anúncio e publicidade desta conceituada empresa, veiculado em todo o território nacional, em que é usada a
seguinte expressão “do Oiapoque ao Chuí”. Durante
muito tempo, os brasileiros ouviram a expressão “do
Oiapoque ao Chuí do Brasil”, ou seja, supostamente
os dois pontos mais extremos do Brasil.
Considerando que a SKY opera em Roraima,
informo, para esclarecimento de Vossa Senhoria e da
agência de publicidade, que, na verdade, é o Monte
Grande Caburaí o ponto mais ao norte do Brasil, conforme material do IBGE, anexo, o que nos leva a dizer
que “O Brasil é do Caburaí/RR ao Chuí/RS”.
Assim, sugiro ao ilustre Presidente determinar
a correção da propaganda e anúncio dessa empresa
envolvendo os pontos extremos do Brasil.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de consideração e apreço, colocando-me à disposição. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Meus cumprimentos, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Conheço bem seu Estado e sei que lá temos muitos
rondonienses que vieram do Paraná, que vieram do
Rio Grande do Sul e avançaram até Roraima. Aliás,
muitas pessoas confundem Rondônia com Roraima,
muitas pessoas fazem essa confusão. Temos que nos
acostumar escrevendo “do Caburaí ao Chuí”. Fica uma
rima interessante: “Do Caburaí ao Chuí”.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à
Senadora Níura Demarchi, do PSDB de Santa Catarina.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, antes que a Senadora assuma, gostaria de requerer a V. Exª que sejam transcritos como
parte do meu pronunciamento os documentos a que
ﬁz referência e que estão aqui.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não. Conforme o Regimento, será feito.
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago à Casa
este tema, um tema importante, considerado de muito
valor para o nosso País, um tema relevante que está
em discussão aqui no Congresso Nacional, que é a
Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 231,
de 1995, portanto, há 15 anos tramitando.
E quero fazer aqui, Sr. Presidente, com a vossa
permissão, um pronunciamento e um posicionamento trazendo a lembrança do povo catarinense, mas
também dos empresários, das indústrias e, especialmente, dos trabalhadores catarinenses e também do
meu País.
Esse projeto, a Emenda à Constituição, reduz
a jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais,
na verdade, sem o ajuste correspondente no salário,
e aumenta o valor do adicional da hora extra de 50%
para 75% sobre o valor da hora trabalhada.
O projeto é polêmico, Srs. Senadores, e, não por
acaso, foi arquivado e reapresentado em sucessivas
legislaturas, ao longo dos 15 anos de tramitação.
Acho importantíssimo, é um momento de debates
em nosso País, um momento eleitoral, um momento
em que todo o nosso eleitorado, todas as vozes deste
País, todos os 130 milhões de brasileiros, que estão
preparados para ir às urnas no próximo dia 3 de outubro, querem ouvir falar e querem saber dos posicionamentos no âmbito não só dos partidos políticos, mas da
representação nacional aqui no Congresso também.
Os idealizadores e defensores desse projeto são
movidos por nobres intenções, quais sejam: expandir
a oferta de empregos formais e alcançar maior grau
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de qualidade de vida para os trabalhadores e seus
familiares.
Em tese, a diminuição nas horas trabalhadas conduziria a mais contratações por parte das empresas,
com impacto mínimo para patrões e sem afetar o interesse dos empregados, pois não haveria redução dos
vencimentos. Mais empregos resultariam em mais renda
para as famílias, consumo em alta e, como resultado
feliz, uma economia ainda mais dinâmica, alimentando
um círculo virtuoso, em que ninguém perderia.
Porém, entre a intenção desse projeto e os efeitos concretos interpõe-se uma distância considerável,
Senadora Selma. A experiência internacional de países
que já adotaram o sistema de redução não trouxeram a
essa qualidade em que se diz que a redução de carga
horária do trabalho traria geração de empregos.
No Brasil, após a grande entrada, e isso se deve
ao seu Partido, Sr. Presidente, isso se deve também
ao PTB, esse grande partido nacional, que introduziu
o que temos de mais forte hoje, socialmente falando, e
que dá substância de força realmente, que é a carteira de trabalho, que é o regimento maior da sociedade
para que todo povo tenha dignidade. Essa experiência internacional não trouxe isso, mas no Brasil trouxe que 44 horas semanais é o tempo suﬁciente para
alcançarmos exatamente o que estamos alcançando,
a competitividade e a geração de emprego.
Srªs e Srs. Senadores, a realidade é implacável.
O setor produtivo sofre no Brasil, sujeito que está aos
chamados gargalos da economia, carga tributária altíssima, a que aqui já nos referimos – e não é um pronunciamento isolado, é um pronunciamento do Senado
Federal. Nós encontramos, nesse setor produtivo do
Brasil, obstáculos infraestruturais; há falta também de
qualiﬁcação da mão de obra, sendo necessário, sim,
um projeto arrojado, do futuro Presidente deste País,
que pense realmente na tecnologia, na evolução de
mão de obra competentíssima, para que cheguemos,
cada vez mais, a essa qualiﬁcação proﬁssional que
precisamos.
E mais, Sr. Presidente, acabar com a burocracia.
Essa burocracia eivada também de muita corrupção.
São assuntos importantíssimos. E há mais uma série
de números de malefícios que ela traz a toda essa
ordem, permeando esse trabalho e esse processo
legislativo.
Em vez de atualizar nossa legislação trabalhista,
tornando-a mais ﬂexível e condizente com o panorama global; em vez de instituir mecanismos capazes de
aumentar nossa competitividade; em vez de realizar
investimentos em ciência, tecnologia, infraestrutura e
qualiﬁcação proﬁssional, tratamos de engessar ainda
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mais o aparato legal histórico que rege as relações de
trabalho no Brasil, a CLT.
A PEC nº 231, de 1995, tem como ﬁm aumentar
o número de empregos nas empresas, mas se vale de
um pressuposto errôneo, Srs. Senadores. A criação de
novas vagas de trabalho nas empresas está estreitamente vinculada a uma soma de fatores que proporcionam um ambiente favorável para a economia. Instituir
uma lei que irá gerar aumento de custo signiﬁca que,
de outro lado, haverá recuo na competitividade. Empresas não competitivas perdem mercado e, para não
fecharem, buscam reduzir seus custos. Em tal cenário,
o enxugamento de quadros proﬁssionais surge como
alternativa plausível, contrariando exatamente a boa
intenção desse projeto original.
Estima-se que as micro e pequenas empresas
seriam as mais castigadas, Senadores. E não devemos
esquecer que elas são, hoje, justamente, como muito
bem coloca aqui o Senador José Bezerra, responsáveis
por mais de 60% da geração de emprego – assinado
em carteira, aquele que dá sustentabilidade social ao
programa de emprego deste País.
Muitas dessas empresas atuam no ramo da prestação de serviços – como informática, marcenaria,
saúde, enﬁm, outras tantas –, cujos custos referem-se
majoritariamente a recursos humanos. Há, na maioria das empresas, das pequenas empresas do Brasil,
de 4 a 99 funcionários em média, segundo estudo do
Sebrae. Então, vejamos: também os setores intensivos
em mão de obra sofreriam, pois qualquer diferença no
custeio pode signiﬁcar o fechamento das portas dessas
empresas, que têm 4, 5, 10, 15, 20, 30, 90 funcionários.
Não estamos falando das grandes organizações que
empregam, mas das que mais empregam neste País,
que são a micro e a pequena empresa. Sessenta por
cento empregam com carteira assinada.
Então, temos de pensar em mercados como o
moveleiro, que está expandindo muito no Brasil, na
nossa região especialmente – Santa Catarina é fortíssima –; o da área têxtil, extremamente expansivo
no Brasil todo; o da área calçadista, para os quais é
intensa a competição hoje, inclusive com os produtos
chineses, Sr. Presidente. A invasão internacional é
discrepante.
A PEC nº 231 contraria, Srs. Senadores, o interesse dos empresários também e frustra a expectativa
dos trabalhadores, muitas vezes induzidos a pensar
que diminuir a carga de trabalho vai gerar mais empregos. Vivemos num mundo de muita ilusão. Não temos
de reinventar a roda; basta que tratemos de incentivar
adequadamente os agentes produtivos, pois, quando
a economia está aquecida, aumenta a demanda por
produtos. Assim, as empresas precisam aumentar a
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produção e, consequentemente, contratam mais funcionários, para atender à necessidade de mercado. Essa,
sim, é a solução para incrementar as contratações, e
não uma medida legal que onera as empresas.
Conforme alerta da Confederação Nacional da
Indústria, a criação de empregos é uma obra complexa, pois depende de diversos fatores, tais como,
primeiro, educação de boa qualidade; investimentos
na produção – tecnologia –; aumento do consumo;
crescimento sustentado; questões ambientais, que,
no Brasil, também precisam ser altamente resolvidas
– e Santa Catarina deu um grande exemplo, por meio
do seu Código Florestal, que está, agora, em grande
discussão no Congresso Nacional, especialmente na
Câmara Federal.
Com efeito, Sr. Presidente, o momento econômico
atual sintetiza muito bem o que vimos defendendo. Em
tal ambiente, há forte tendência para o aumento de vagas formais no mercado de trabalho. Não por acaso, o
Ministro do Trabalho e Emprego, Ministro Carlos Lupi,
acabou de divulgar números bastante positivos, pois
a criação de empregos formais na primeira metade
do ano foi recorde no País. Foram criados 1.473.320
novos postos de trabalho, com carteira assinada: o
melhor semestre da série histórica do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados.
No meu Estado de Santa Catarina, o panorama
não foi diferente, Senador Mozarildo Cavalcanti. A
criação de emprego no Estado de Santa Catarina vem
crescendo e apresentou o maior saldo semestral desde 1996. E o melhor: a alta foi alavancada pelo setor
industrial, que, como se sabe, tende a gerar empregos
com remuneração, inclusive, acima da média brasileira. Proporcionalmente, Santa Catarina é o Estado com
mais contratos de trabalho com carteira assinada, em
âmbito nacional.
O fato, Srªs e Srs. Senadores, é que a livre negociação dos contratos de trabalho é o caminho possível e sustentável para a redução da jornada de trabalho, quando for o caso. Esse instrumento é ﬂexível
o bastante, para, tanto em situação de crise como em
momentos de bonança, ajustar interesses de ambas
as partes, legitimamente formadas – em um País democrático, trata-se dos sindicatos de quem emprega
e dos sindicatos de quem é empregado.
Lembro-me, ainda, Srs. Senadores, do Projeto de
Lei Suplementar nº 76, de 2005, de autoria do saudoso Senador Jefferson Péres, que altera a redação do
art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, para
instituir a suspensão do contrato de trabalho em caso
de crise econômico-ﬁnanceira da empresa. Esse é um
movimento importante em que, nos momentos de crise,
haveria uma ﬂexibilidade do contrato de trabalho.
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Esse Projeto de Lei Suplementar foi brilhantemente relatado pelo Senador Raimundo Colombo, que se
pronunciou pela sua aprovação. É uma medida como
essa que pode representar a diferença entre a vida e
a morte para a empresa e, como acordo direto, a manutenção de valiosos postos de trabalho.
Em adendo, cabe registrar a inoportunidade, também, da Portaria nº 1.510. E não é a primeira voz que
está tratando disso aqui, no Senado Federal. Ontem,
mesmo, o Senador Yanai colocou a preocupação sobre essa Portaria nº 1.510, expedida pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, em 21 de agosto de 2009, que,
inclusive, está sendo regulamentada e imposta a todas
as empresas brasileiras, seja ela uma empresa rural ou
uma empresa urbana. A medida visa a regulamentar
o registro eletrônico de ponto, mas é extremamente
lacunosa e ﬂagrantemente inconstitucional, pois, na
opinião de renomados constitucionalistas, fere uma
gama de princípios constitucionais que tutelam direitos
individuais e coletivos.
Sr. Presidente, é difícil, quando deparamos com
esse tipo de falta de sensibilidade – até falta de sensibilidade política –, porque a portaria despreza, como
já ﬁcou dito, princípios como a proporcionalidade, a razoabilidade, a livre concorrência, a estrita legalidade
e – não por ﬁm – a proteção ao meio ambiente, pois
milhares de árvores serão cortadas, para garantir a impressão diária dos recibos a cada marcação de jornada,
além do impacto ambiental do descarte de milhares de
equipamentos manuais que serão inutilizados.
Mas a situação é ainda pior, pois faltam à medida
a devida certiﬁcação técnica e o apoio político de todas
as partes envolvidas. A Portaria nº 1.510 é, ao mesmo
tempo, uma aberração jurídica e um descalabro político,
pois atrai contra si a ira de empregadores, empregados, ambientalistas, técnicos e advogados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o senso
de medida é sempre um fator indispensável, seja na
vida social, seja no mundo político.
Os empregadores deste País vejo como pessoas
idôneas e muito sérias; as empresas deste País têm sob
seu comando pessoas reconhecidas internacionalmente, e a nossa pequena empresa tem vários instrumentos hoje, não só o Sebrae como outros tantos agentes
que propulsionam e ajudam, inclusive com apoio muitas
vezes do Proger, Banco do Brasil, Caixa Econômica
federal, a instrumentalização. O que precisamos cada
vez mais é desse ﬁnanciamento público, para que se
eleve cada vez mais a capacidade de emprego, a capacidade de trabalho e de geração de renda.
O que nós não precisamos, o que não precisa o
nosso empresariado, o que não precisam as nossas
indústrias, o nosso homem do campo, que tem lá seus
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pequenos negócios, é ser tratado sempre com penalidades. Na verdade, esse cartão eletrônico, o qual
todo cidadão que vai bater seu cartão pela manhã,
ao meio dia, a volta e à noite, tirando o tíquete, como
se o empresário tivesse indo contra toda legislação
trabalhista deste País.
Eu acho que estamos vivendo um tempo, onde a
era do conhecimento dá essa visibilidade que o Brasil,
até por tudo que já alcançou, em nível de emprego,
em nível de empresas, de trabalho, de sustentabilidade para o trabalho, que eles sejam penalizados com
esse tipo de medida e de portaria. Acho que o nosso
Ministro do Trabalho e Emprego deverá, Sr. Presidente,
e certamente com o apoio desta Casa, com o apoio do
Senhor, como Presidente desta Casa, e dos demais
Senadores, extinguir esta portaria, para que realmente não venham penalizar mais e mais os nossos empresários, os nossos produtores, sejam eles em que
nível for, de prestação de serviço, sejam de empresas
industriais fortíssimas ou sejam de pequenas organizações de trabalho.
Não podemos admitir, porque acho indispensável,
no momento em que vivemos, este momento de grande discussões para o nosso País, que a gente tenha
decisões tomadas por inconsequência até. Precisamos
de medidas de sabedoria.
Quero deixar registrado aqui, Srs. Senadores,
que quem luta pela PEC 231/95 corre o risco de pôr
de lado o bem maior a que todo representante político
deve almejar, que é o progresso do Brasil. Não vai ser
a redução de jornada de trabalho que vai gerar emprego. Muito pelo contrário. Nós precisamos de incentivos
para se trabalhar mais. O nosso salário mínimo cada
vez mais justo neste País. Que os empresários e os
trabalhadores tenham condições dignas de transporte, de bem- estar, de educação. Não vamos penalizar,
como vimos nos últimos tempos, com muitas obrigações
para uma classe e muitos direitos para outras classes.
Temos de parar de fazer essa divisão nacional. Estamos todos trabalhando juntos por emprego e para o
bem-estar da família brasileira.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora, V. Exª me concede um aparte?
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois
não, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senadora, eu quero dizer que ouvi atentamente o pronunciamento de V. Exª, que abordou vários temas daquele
ponto que nós do PTB consideramos sagrado, que é
justamente o trabalhismo. O que é o trabalhismo? Não
é a defesa pura e simples do trabalhador, mas a defesa
do trabalhador na sua articulação, na sua relação com
o empregador. Então, também não se pode ter traba-

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

lhador se não houver empregador, a não ser em regimes comunistas, onde o empregador é substituído pelo
Estado. Nós estamos numa democracia, num regime
em que o empresariado tem que realmente ser cada
vez mais prestigiado, e o Presidente Lula, inclusive, até
para se sair de uma crise, eliminou ou reduziu alguns
impostos que, no ﬁm das contas, resultou na queda do
Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, porque, ao isentar o IPI, que
é uma das fontes que junto com o Imposto de Renda
formam o bolo do qual saem o FPE e o FPM, com isso
ele mostrou que para que a economia vá bem é preciso
que o Governo, sobretudo, saiba arrecadar de maneira
correta, não tributando excessivamente, como o Brasil
hoje é um dos campeões mundiais de tributação, de
cobrança de impostos, e termina que prejudica o empregador, prejudica o empregado e prejudica sobretudo a população consumidora, que nem sabe que está
pagando, às vezes, impostos altíssimos. Então, quero
dizer a V. Exª que realmente este tema tem que ser
bem discutido, tem que haver um diálogo amplo entre
empregados e empregadores, trabalhador e, portanto,
empresários, porque não podemos ter um País forte,
com qualquer tipo de mudanças nessas regras. Lógico
que não defendemos aqui ... Eu acho que nem devemos ter um partido do empresariado nem um partido
exclusivamente do trabalhador. Acho que nós temos
que ter partidos que se preocupem com esta discussão e com a elaboração de uma política eﬁcaz de um
bom trabalhismo, em que possa realmente prosperar o
respeito ao trabalhador, mas também a consideração
com quem dá o emprego para o trabalhador.
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obrigada, Senador Mozarildo.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senadora, por
favor, um aparte também, Senadora Níura.
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois
não, Senador José Bezerra.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Mais uma
vez, a Senadora ocupa a tribuna, muito oportunamente, para tratar de um assunto em que os pequenos e
microempresários deste País realmente estão sempre
sendo tratados com um certo desleixo por parte das
nossas autoridades governamentais. Recentemente,
foi discutido neste Senado que as grandes corporações
estão sendo as grandes privilegiadas do BNDES, com
empréstimos vultosos, por exemplo, para os frigoríﬁcos. Dois frigoríﬁcos brasileiros tomaram recentemente R$16 bilhões emprestados do BNDES. Agora, hoje
leio na Folha de S.Paulo que a Caixa Econômica, o
Banco Social Caixa Econômica, a Petrobras absorve
de 4% a 5% de todos os créditos que a Caixa Econômica emprestou nesse último ano. A Petrobras sozinha

Quinta-feira 19

39

42493

absorveu entre 4% e 5% de todos os empréstimos da
Caixa Econômica Federal. E para o pequeno e microempresário ﬁcam só essas normativas, como essa do
Ministro do Trabalho, ﬁcam algumas legislações que
são feitas para diﬁcultar e burocratizar mais a vida
desse pequeno e microempresário, desse que só tem
quatro, oito, dez, vinte, cem empregados. O pequeno
empresário não consegue fazer o custo do seu produto.
O custo do produto do pequeno empresário é determinado pelo mercado, como é o do agricultor. As grandes
corporações fazem seu custo. Se se onerar alguma
coisa pela legislação, a grande corporação consegue
embutir no seu custo, porque geralmente ela domina
os mercados. E aí ﬁca simples para essas grandes instituições. Os pequenos fazem seu custo de acordo com
o mercado. Eles apertam dali, apertam daqui, para o
produto se adequar ao mercado, enquanto o grande,
não. Se subiu a taxa do imposto para tanto, se agora
é de 25%, ele coloca 25% no seu produto. Agora tem
aquela licença de cinco dias no caso de morte de algum
parente, se passar: bota lá no custo. Quem determina
o preço de gasolina neste País? É uma caixa-preta. O
óleo diesel? Nós temos hoje no Brasil a gasolina e o
óleo diesel mais caros do mundo. Alguém pode dizer:
“Não, se você for ver, na Europa, há países onde custa
um euro, um euro e meio, um euro e vinte um litro de
gasolina”. Mas lá a gasolina é pura. A nossa gasolina
tem 25% de álcool e não é tão pura. A octanagem é
de 86%, 87%, quando a de lá é de 98%. Então, lá o
carro consegue fazer quinze quilômetros com um litro
e aqui só faz oito. É a gasolina e o óleo diesel mais
caros do mundo, apesar de se dizer que temos a autossuﬁciência. O pequeno empresário aguenta tudo
isso nas costas e, quando não tem solução, ele quebra e fecha a sua empresa. Não há outra maneira a
não ser essa, porque ninguém consegue colocar nos
seus produtos; o pequeno empresário e o agricultor
não conseguem. Ah, vou produzir feijão esse ano; o
custo do meu feijão é de R$2,00. Sim, mas o mercado só está pagando R$1,00. É assim com todos nós.
Muito oportuno mais uma vez. Seus pronunciamentos,
nesta Casa, têm sido de um brilhantismo muito forte
e sobre assuntos sempre muito alvissareiros para
toda a população. Acredito que, com essa sua luta, o
pequeno e o microempresário poderão chegar a um
lugar que seja, pelo menos, visto com melhores olhos
neste País. Meus parabéns, Senadora.
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obrigada, Senador José Bezerra. Sempre muito bom e
agradável ouvi-lo.
Nós temos o propósito de, neste pequeno espaço
que temos aqui, realmente levantar essas questões e
fazer com que nossa voz também seja ouvida, por-
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que temos o sentimento do povo brasileiro. Nós, do
Senado Federal, os Senadores, temos o sentimento
do povo brasileiro.
Quero agradecer o seu aparte, sempre muito
oportuno também, fazendo essa parceria de voz contundente, eloquente e forte pelo Brasil, por aquilo em
que nós acreditamos.
Sr. Presidente, é fundamental que não tenhamos temor de falar de temas importantes. O senhor
também já colocou aqui vários pronunciamentos importantíssimos, que já nos enriqueceram muito, que
já nos trouxeram uma consciência do que realmente
este Brasil precisa e com o que deve se alinhar, tanto
para o seu Estado quanto para todos os Estados da
nossa Federação.
Concedo a palavra, com muita honra, à Senadora
Selma Elias, do Estado de Santa Catarina.
Mas, antes, gostaria de dizer também ao Senador
Mozarildo Cavalcanti da sua interferência tão positiva,
vindo de um partido que tanto engrandeceu este País
com essas posições e com situações sociais fundamentais para toda a reforma do Estado, como um todo,
e para a nossa Nação. Acho que muitas conquistas
obtidas no âmbito nacional hoje foram devidamente
posicionadas pelo Partido de V. Exª. Agradeço a interferência e ﬁco muito feliz com a sua participação.
Ouço a Senadora Selma.
A Srª Selma Elias (PMDB – SC) – Obrigada, Senador Níura. Primeiramente digo que quero juntar minha
voz à sua nesse grito, nessa fala em prol do micro e
do pequeno empresário. Srs. Senadores, a Senadora Níura vem de uma região de Santa Catarina onde
o micro e o pequeno empresário são grandes, fortes.
Lá eles dão, sim, trabalho. Aquele povo trabalha muito
graças ao grande empreendimento desses pequenos
e microempresários. Senadora, o que o empregado
quer na realidade não é que reduzam sua carga horária. Ele quer um bom salário. Do que o empregado
precisa? Que haja neste País maior investimento no
ensino médio proﬁssionalizante, para que possamos ter,
lá na frente, trabalhadores qualiﬁcados, com vontade
de trabalhar e produzindo. Só assim nós poderemos
ter o Brasil progredindo e avançando cada vez mais:
com a qualiﬁcação do trabalhador e o salário digno
para todos, para que eles possam viver com dignidade, com respeito a si próprios e aos seus. Parabenizo
a nossa Senadora lá da nossa Santa Catarina, que
vem trazendo um tema muito importante, principalmente para aquela região que é tão forte nessa área
do empresariado.
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obrigada, Senadora Selma Elias. A senhora é uma história
em Santa Catarina, pelo poder que tem de falar sobre
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educação, essa grande educadora que é. Realmente,
V. Exª só veio abrilhantar e aprofundar, no meu pronunciamento, aquilo que os empresários querem do
Estado: um investimento cada vez maior na educação
proﬁssional. A senhora é uma grande defensora disso.
Sei da sua força dentro do seu Partido, do PMDB, e de
toda a força na Câmara Federal e do seu Partido no
Senado Federal em prol dessas soluções para o País,
em prol dessa busca. Sou defensora, juntamente com a
senhora, desse propósito de que precisamos ampliar...
Em Santa Catarina, nós temos a possibilidade de colocar 200 mil estudantes no Ensino Médio Proﬁssionalizante. No entanto, temos capacidade para receber
apenas 6 mil estudantes, com a estrutura que lá temos,
para o Ensino Técnico Proﬁssionalizante. Então, a senhora disse tudo sobre o que o empregador e o que o
empregado querem. O empregado quer condições cada
vez melhores de transporte, de educação, de salário.
O empregador quer ter essas condições dentro de sua
empresa – proﬁssionais bem formados, pessoas que
gerem uma competitividade importante. Não poderia
ser diferente o seu pronunciamento. É o que podemos
esperar dessa grande mulher catarinense.
Sr. Presidente, seriam essas as minhas colocações, o meu posicionamento. Agradeço o espaço que
me foi concedido por V. Exª.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
- Pois não, Senadora Níura Demarchi. Meus cumprimentos pelo tema que a senhora traz a esta Casa. É
um tema que, com certeza, está sendo debatido em
todos os cantos do País neste momento de eleições,
neste momento de disputa pelo eleitorado. A senhora traz aqui um tema com muita propriedade sobre a
realidade do trabalhador brasileiro e das empresas
brasileiras.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– Sr. Presidente, eu gostaria de pedir, pela ordem, alguns minutos para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não.
Está com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senador Acir
Gurgacz, eu quero dizer a V. Exª que até me sinto constrangido de fazer esse registro aqui, mas é importante
que nós todos, que queremos ver eleições limpas, que
estamos querendo realmente que haja eleições sem
abuso do poder político nem abuso do poder econômico, possamos trazer essas denúncias de maneira
mais abrangente.
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Eu passei, como disse no meu pronunciamento,
mais de 30 dias no meu Estado, em campanha, e assisti a todas as formas de coação, de intimidação, de
cooptação de funcionários públicos, de empresários,
de pessoas do povo, por parte do atual Governador
de Roraima.
O jornal de hoje publica uma reportagem que diz:
“Uso da máquina. Secretário é demitido após carro do
Governo carregar propaganda”. Quer dizer, o Secretário está pagando o pato por uma atitude que está
completamente banalizada lá no meu Estado.
Infelizmente, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo da Secretaria de Agricultura transportando mudas de planta para camuﬂar propaganda
eleitoral de candidatos, inclusive do próprio Governador.
Material de publicidade do atual Governador, candidato à reeleição; do candidato a Senador, Romero Jucá;
do Deputado Édio Lopes, que é Deputado; e de outros
candidatos que a reportagem não pôde, digamos assim, identiﬁcar. Mas foi preso pela Polícia Rodoviária
Federal, está na Polícia Federal, que eu tenho certeza
que vai aprofundar a investigação.
Então, eu quero fazer esse registro, primeiro, para
dizer como, realmente, é preciso que a Justiça Eleitoral tenha mais condições de ﬁscalizar. Porque, se não
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houver ﬁscalização – está aqui –, o exemplo vem de
quem quer ser reeleito Governador, usando o cargo
e a máquina do Governo em benefício dele próprio e
dos seus candidatos.
Eu quero deixar, portanto, aqui esse registro, pedir
a transcrição desta matéria, e lamentar... O Governador
acha que, com esse ato de demitir o Secretário, ele
está se eximindo de culpa. Não está, não. Porque não
é só este caso, não. Tem “n” denúncias lá, e, inclusive,
nós vamos formalizar ao Tribunal Regional Eleitoral e,
portanto, esperar que essas coisas sejam coibidas a
tempo. Se não, é aquela história: se ﬁcarmos calados,
se não denunciarmos, a coisa só vai se agigantando.
E, nesses 40 dias que faltam, nós vamos ver os maiores absurdos, maiores ainda do que os que estamos
vendo aqui.
Portanto, o meu registro e o meu protesto contra
o uso da máquina administrativa do meu Estado em
favor da reeleição do atual Governador.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inseridos nos termos do inciso I, § 2º,
art. 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito bem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao
nobre Senador Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.
Antes, porém, comunico ao Senador Mozarildo
Cavalcanti que S. Exª será atendido em seu pedido de
transcrição, conforme o Regimento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aproveitar este tempo mais leve que nós temos no que diz
respeito às atividades do Senado para manifestar a
minha preocupação com o quadro da saúde no Distrito Federal.
Ao lermos os jornais estes dias, percebemos
que coisas inadmissíveis vêm acontecendo, como é o
caso do grande hospital que tem o Distrito Federal em
Taguatinga, que não consegue funcionar por causa de
elevadores parados. É inacreditável uma coisa dessa! É
inacreditável que não se tenha percebido a necessidade
de manutenção. É inacreditável que dois, três, quatro
elevadores entrem, no mesmo momento, em crise, a
ponto de os doentes não poderem subir, as macas não
poderem subir, os pacientes ﬁcarem parados.
Ao mesmo tempo, os jornais noticiam que um
hospital novo em Santa Maria foi obrigado a paralisarse por falta de condições de funcionamento porque o
acordo feito com a empresa com a qual estabeleceu
uma parceria público-privada – eu, em princípio, acho
esse tipo de parceria positiva, não acho que seja negativa – não teria sido cumprido; o hospital não estaria
funcionando porque a empresa não teria recebido o
dinheiro do pagamento no momento certo – e não é
uma empresa no sentido comercial, é uma Santa Casa!
Nós vemos, ao mesmo tempo, segundo manchetes de
jornais, ﬁlas com milhares de pessoas esperando por
cirurgias que não são das mais complicadas.
Tudo isso vem acontecendo, mas aqui mesmo, no
Distrito Federal, Senadora, isso já foi evitado, já houve
um tempo em que não havia necessidade disso, em que
os hospitais tinham leitos sobrando por conta de um
programa que evitava a necessidade de ir ao hospital,
um programa chamado Saúde em Casa, que é como o
Saúde da Família, mas feito muito intensamente.
Tínhamos centenas de pequenas casas atendidas por médicos e enfermeiros. Havia proﬁssionais
da saúde em quantidade necessária para cuidar daquela, como a gente aqui chama, quadra – em outras
cidades são bairros. Muitos que precisavam de atendimento médico ali eram tratados e não precisavam
sair correndo, deslocar-se para um hospital distante,
nem ﬁcar em ﬁla.
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Quando se aglutinam todos os doentes em um
mesmo hospital, a ﬁla é quase automática. Nem sempre
a gente pode criticar um setor de saúde por ter ﬁla em
determinado hospital, a crítica vem antes do hospital,
não é nem na prevenção, é no atendimento primário.
Quando a gente fez aqui esse atendimento primário em grande escala, os hospitais passaram a ter leitos
sobrando, sobretudo graças à ﬁrmeza como ﬁzemos
aqui, no Distrito Federal, o programa chamado Paz no
Trânsito, por meio do qual se reduziu de maneira muito
drástica o nível de acidentes. Parece até brincadeira,
mas não é: foi reduzido tão drasticamente o nível de
acidentes que as oﬁcinas começaram a ter problemas
e a desempregar os mecânicos, não os mecânicos da
mecânica, mas os da lanternagem. Caiu a demanda
pelo serviço. Foi preciso que o banco do Estado, o BRB,
criasse uma linha de crédito para ﬁnanciar a transformação de oﬁcinas de lanternagem em produtoras de
carros de mão e outros objetos metálicos. Os hospitais
tinham uma folga. A prevenção de acidentes e a prevenção do doente primário propiciaram isso.
Isso já foi feito, servia de exemplo para muitas
partes do mundo.
O Saúde da Família, embora sua concepção fosse
mais antiga, terminou sendo inspirado nacionalmente
graças ao programa em escala que foi feito em todo
o Distrito Federal.
E hoje, lamentavelmente, o que nós vemos é
um sistema de saúde falido, é triste dizer, na própria
capital da República. Eu digo isso ao mesmo tempo
em que coloco à disposição a função que eu tenho
de Senador a serviço do governo do Distrito Federal.
Embora eu não seja do governo, embora eu não esteja
dentro do governo, de qualquer maneira, quero dizer
ao governador e a toda a máquina do governo que
o que for preciso fazer, a partir do Senado, eu estou
disposto a fazer.
Não acredito que o problema seja de recursos,
porque hoje o fundo constitucional que o governo federal transfere ao Distrito Federal já é de tamanho
suﬁciente para fazer funcionar bem a saúde. Para se
ter uma ideia, na época a que me reﬁro, quando a
saúde funcionava bem, nem havia o fundo constitucional. A transferência era feita voluntariamente pelo
governo federal, e o valor da transferência era a metade do que é hoje. Em oito anos, dez anos dobrou o
valor. Não há desculpa na quantidade. É uma maneira
equivocada, prioridades erradas, mau funcionamento
que levam a isso.
Eu deixo aqui o meu registro, Sr. Presidente, de
que nós não podemos deixar que haja crise de saúde em nenhuma parte. E aqui, além de ser uma parte
como qualquer outra, é também a Capital da República,
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é onde se vê mais facilmente a crise. Um país, uma
república pode sobreviver com rendas desiguais, com
regiões desiguais, com comidas desiguais, com roupas
desiguais, com transportes desiguais, mas não há república quando a saúde e a educação são desiguais.
Temos de trabalhar para que a qualidade da saúde
e da educação seja assegurada, para que o acesso
de qualquer cidadão ou cidadã a esses serviços seja
igualiltário, para que todas as pessoas disponham da
mesma qualidade na educação e na saúde. Quanto ao
resto, a gente pode perfeitamente tolerar certos graus
de desigualdade, dentro, obviamente, de alguns níveis.
Não tem havido igualdade na educação e na saúde
nem próxima da que deveria existir.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Com todo o prazer, Senador.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – V. Exª domina a educação e, agora, está também falando sobre o
tema saúde. Tenho uma inexperiência muito grande no
setor público, nunca fui servidor público, nunca atuei
na área pública, mas V. Exª já foi Ministro de Estado
e Governador. Eu não queria fazer um aparte, mas
uma pergunta a V. Exª: tanto na parte de educação
quanto na parte de saúde, essa não seria uma questão de gestão? Digo isso, porque se sabe muito bem
que os dirigentes públicos do nosso País, nos âmbitos
estadual, municipal e federal, deixaram de mexer politicamente em um setor – e esse setor vai muito bem,
obrigado; esse é o único setor que vai bem na área
pública –, que é o setor da arrecadação. Nesse setor,
não há mais intervenção política. Enquanto isso, fazem
uso político das Pastas da saúde e da educação, e aí
vem a má gestão, e faltam recursos. Os recursos são
mal alocados, não há um disciplinamento na atuação,
às vezes, dos professores, dos diretores de escola,
dos secretários. Aí está a origem desse caos não só
em Brasília, onde o senhor é Senador, mas em todos
os Estados do Brasil. Assim ocorre no meu Estado: a
educação não funciona, e, quanto à saúde, nem se
fala, e por aí vai. Era uma pergunta que eu queria fazer para o senhor.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Respondo com muito prazer, Senador. Sem dúvida
alguma, é uma questão de gestão. Não levanto, por
exemplo, como alguns fazem, a suspeição quanto
aos custos, não digo que os custos estariam inﬂados
artiﬁcialmente. Não, não vou entrar nisso. Acho que
é uma questão de gestão, mas não só de gestão. É
também uma questão de concepção, a concepção de
que, para se resolver o problema da saúde, é preciso
fazer mais hospitais, não fazer com que haja menos
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doentes pela prevenção, com a questão da água, do
esgoto e das condições de trabalho, e de que, entre o
doente e o hospital, é preciso haver um processo de
atendimento primário. Essa é uma concepção. A concepção que hoje prima é a concepção da obra, não
a da saúde. Essa concepção, a meu ver, é que está
matando o processo interno. Quer-se inaugurar prédio
de hospital, e aí se faz qualquer coisa para haver mais
hospitais, não para haver menos doentes. É, sobretudo, uma questão de concepção, mas é também uma
questão de gestão.
Respondendo a questão, de acordo com sua
ponderação, acho que o menor problema é a falta de
recursos ﬁnanceiros neste momento, pelo menos no
que se refere ao Distrito Federal, pela transferência
que o Governo Federal faz, por sermos a Capital da
República. Em outros Estados, isso se deve à falta de
recursos, sim. Aqui, há basicamente uma concepção
equivocada. O programa do Saúde em Casa, por exemplo, foi extinto com uma assinatura do Governador, com
uma assinatura dada no dia 1º ou 2 de janeiro de 1999.
Quatro mil servidores que atendiam nesse programa
foram exonerados, porque trabalhavam no sistema que
funcionava coordenado com o sistema de saúde, mas
não dentro do mesmo sistema de saúde. Então, foi uma
questão de concepção. E, até hoje, essa concepção
não foi retomada no sentido que todos defendem. Aliás, essa não é uma novidade no Brasil, isso funciona,
sobretudo, na Inglaterra há décadas.
Deixo aqui, Senador, minha manifestação de
preocupação com a saúde no Distrito Federal. Hoje,
somos uma cidade doente, porque a saúde está numa
profunda crise.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito bem! Ouvimos o Senador Cristovam Buarque,
do PDT do Distrito Federal.
Concedo a palavra ao nobre Senador Belini Meurer, do PT de Santa Catarina, que falará pela ordem
de inscrição.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é sempre uma
honra vir a esta tribuna proferir uma fala no Senado e
deixar aqui as marcas daquilo que pensamos e do que
ansiamos, do que está acontecendo no nosso País,
na nossa sociedade.
Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, para falar de
um tema que eu estou, não exatamente preocupado
com ele, mas acompanhando-o, que é o Censo que
está se realizando no nosso País, e, mais propriamente, das diﬁculdades logísticas que estão acontecendo
com os trabalhos do Censo em Santa Catarina.
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A gente sabe que, em Santa Catarina, Paraná
e Rio Grande do Sul, a logística na distribuição de
coletes para os recenseadores teve um impacto no
andamento do trabalho e está ocasionando algumas
diﬁculdades nesse sentido.
Nessas duas semanas em que está ocorrendo o
recenseamento, 1.800 domicílios já foram visitados e já
há uma divulgação a esse respeito. Em duas semanas,
17% da população foi recenseada; isso de um total de
5.565 Municípios que precisam ser pesquisados. Até
agora, 9,6 milhões de residências foram visitadas e,
cadastrados, 33 milhões de brasileiros.
Sr. Presidente, são 185.148 recenseadores, aos
quais eu quero cumprimentar. São geralmente jovens,
estudantes, iniciando na vida do trabalho, que colocam
seus nomes e estão fazendo o recenseamento.
Até o momento, os Estados onde a coleta de dados está mais avançada são: Rondônia, com 28,2%;
Sergipe, com 27%; Ceará, com 25,5%; e Mato Grosso
do Sul, com 22,4% do processo já realizado.
No entanto, Santa Catarina é um Estado que está
ainda com algumas diﬁculdades; e eu conclamo os
catarinenses, neste momento, para que auxiliem esse
trabalho, devido à sua grande importância. O acompanhamento, a presteza nas respostas fará com que
o Brasil conheça, de fato, com tranqüilidade, as suas
características, para que os homens públicos possam,
então, em cima disso, tomar as decisões que sabemos
ser bastante importantes.
Para ﬁnalizar, Sr. Presidente, eu queria falar rapidamente que, ao passando algumas vezes pelo stand
de livros aqui do Senado, eu ﬁco fascinado com aquela
quantidade de livros. E já pedi para a assessoria – os
Senadores têm direito a certo número – alguns livros
para levar para minha cidade. Acho de uma grandeza
enorme aqueles livros. São livros de história, livros de
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economia, livros jurídicos, que, em parte, ﬁcam, de
certa forma, parados. Precisamos dar divulgação. Por
mais que hoje nós falemos de livros on-line – o que
é importante, está vindo aí, é necessário, as pessoas
vão passar a usar –, mas a brochura, aquele livro que
podemos manusear, que podemos abrir, que podemos
consultar, ainda é muito forte, e nós precisamos, cada
vez mais, deles nas nossas bibliotecas.
Por isso, quero cumprimentar o Senado por essas
publicações maravilhosas, mas entendo que esses livros deveriam seguir para o Brasil afora para que mais
pessoas tenham acesso a essas publicações.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não. Ouvimos o Senador Belini Meurer, do PT
de Santa Catarina.
Não havendo mais nenhum assunto a tratar e
nenhum orador inscrito, vou encerrar a presente sessão. Faço, antes, um alerta aos eleitores do Estado de
Rondônia, principalmente, mas aos eleitores de todo o
Brasil, para que não se curvem às ameaças, às pressões, às intimidações que certos candidatos fazem
com os eleitores brasileiros. Nós estamos num país
democrático e devemos exercer a nossa democracia
na sua plenitude. Vamos aproveitar este momento importantíssimo do nosso País para fazer as escolhas
importantes, sem pressões, sem intimidações, sem
ameaças. Façamos o voto consciente. É disso que o
Brasil precisa.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Declaro encerrada esta sessão de nº 143, às 16 horas
e 37 minutos, de quarta-feira, 18 de agosto de 2010.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 37
minutos.)
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42595

142

42596

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

143

42597

144

42598

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

145

42599

146

42600

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

147

42601

148

42602

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

149

42603

150

42604

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

151

42605

152

42606

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

153

42607

154

42608

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

155

42609

156

42610

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

157

42611

158

42612

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

159

42613

160

42614

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

161

42615

162

42616

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

163

42617

164

42618

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

165

42619

166

42620

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

167

42621

168

42622

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

169

42623

170

42624

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

171

42625

172

42626

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

173

42627

174

42628

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

175

42629

176

42630

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

177

42631

178

42632

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

179

42633

180

42634

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

181

42635

182

42636

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

183

42637

184

42638

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

185

42639

186

42640

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

187

42641

188

42642

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

189

42643

190

42644

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

191

42645

192

42646

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

193

42647

194

42648

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

195

42649

196

42650

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

197

42651

198

42652

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

199

42653

200

42654

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

201

42655

202

42656

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

203

42657

204

42658

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

205

42659

206

42660

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

207

42661

208

42662

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

209

42663

210

42664

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

211

42665

212

42666

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

213

42667

214

42668

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

215

42669

216

42670

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

217

42671

218

42672

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

219

42673

220

42674

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

221

42675

222

42676

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

223

42677

224

42678

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

225

42679

226

42680

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

227

42681

228

42682

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

229

42683

230

42684

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

231

42685

232

42686

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

233

42687

234

42688

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

235

42689

236

42690

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

237

42691

238

42692

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

239

42693

240

42694

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

241

42695

242

42696

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

243

42697

244

42698

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

245

42699

246

42700

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

247

42701

248

42702

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

249

42703

250

42704

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

251

42705

252

42706

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

253

42707

254

42708

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

255

42709

256

42710

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

257

42711

258

42712

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

259

42713

260

42714

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

261

42715

262

42716

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

263

42717

264

42718

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

265

42719

266

42720

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

267

42721

268

42722

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

269

42723

270

42724

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

271

42725

272

42726

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

273

42727

274

42728

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

275

42729

276

42730

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

277

42731

278

42732

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

279

42733

280

42734

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

281

42735

282

42736

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

283

42737

284

42738

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

285

42739

286

42740

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

287

42741

288

42742

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

289

42743

290

42744

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

291

42745

292

42746

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

293

42747

294

42748

Quinta-feira 19

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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Ata da 144ª Sessão, Não Deliberativa
em 19 de agosto de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Acir Gurgacz e Mozarildo Cavalcanti.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 6 minutos e encerra-se às 16 horas e 22 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos desta quinta-feira, dia 19 de agosto de 2010, às
14h06min.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
A Presidência lembra ao Plenário que a primeira hora
da sessão não deliberativa de sexta-feira, dia 20 do
corrente, será destinada a homenagear a Maçonaria
brasileira, pelo transcurso do Dia do Maçom, de acordo com o Requerimento nº 114/2010, do Senador
Mozarildo Cavalcanti e outros Srs. Senadores. Esclarece, ainda, que continuam abertas as inscrições para
a referida homenagem.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao nobre
Senador Mozarildo Cavalcanti, do PTB de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Acir, Srªs e Srs. Senadores,
senhores telespectadores da TV Senado, senhores
ouvintes da Rádio Senado, venho a esta tribuna para
cumprir um dos principais deveres do Parlamentar, que
é ﬁscalizar a boa aplicação dos recursos públicos.
Apresentei um projeto, que está inclusive já com
relatório favorável dado pelo Senador Romeu Tuma,
que aumenta a pena para os crimes de corrupção praticados na área da saúde e na área da educação.
Acho que corrupção, seja ela praticada onde for,
deve ser combatida e penalizada de forma dura. Mas,
quando essa corrupção se processa na área da saúde
– e eu aqui falo como médico, mas qualquer pessoa
sente e sabe disso –, na medida em que se corrompe
o dinheiro que vai para a saúde, quer dizer, se rouba
o dinheiro, o que se está fazendo na prática? Matando
pessoas, impedindo que algumas pessoas tenham um
tratamento preventivo, porque o dinheiro é desviado
para atender a ﬁnalidades totalmente criminosas.
Então, esse projeto deve ser aprovado em breve.
Hoje, vim trazer aqui um fato, Senador Acir, que demonstra a necessidade urgente da aprovação desse

projeto. E lamento que seja essa a corrupção praticada no meu Estado, justamente com medicamentos e
equipamentos médicos. É uma coisa que realmente
revolta.
Faço este pronunciamento para registrar, mas estou encaminhando ao Procurador-Geral da República
os dados todinhos, inclusive, Senador Acir, com fotograﬁas, todo o procedimento ilícito, que, em resumo,
é isto, Senador Acir: os medicamentos que estão para
vencer, vamos dizer, em janeiro do ano que vem, são
jogados fora, e são comprados outros medicamentos,
também com prazo de validade por vencer em tempo
muito próximo. Então roubam duas vezes os doentes,
roubam duas vezes aqueles que precisam do serviço
de saúde no meu Estado.
E, só para lembrar, hoje o Estado de Roraima
está vivendo um caos na saúde pública, em todos os
aspectos: a dengue aumentando; as doenças mais
simples tendo também um índice de incidência muito
maior; os atendimentos simples na unidade de saúde
são absurdamente precários. E aí se utiliza a saúde
para desviar dinheiro, para roubar – não é desviar, nem
coisa nenhuma; é roubar.
Vou mencionar aqui somente alguns pontos do
documento que eu estou encaminhando ao Procurador
da República: autorização de compra, pela Secretaria,
de medicamentos com a validade se esgotando, ou seja,
perto da data de vencimento, mesmo não havendo mais
possibilidade de consumo. Mesmo os que entram no
citado setor, em seguida, é dada a perda do sistema na
unidade. Ato contínuo, os medicamentos comprados,
com a consciência de que o seu prazo estaria se esgotando, são jogados fora – vide fotos. Aqui tem todas
as fotos. E aí vai mostrando em síntese essa..
Eu vou deixar de citar aqui os nomes das pessoas
envolvidas, vou deixar de citar exatamente quem são
os possíveis mandantes desse crime, porque é de revoltar. Eu me sinto, realmente, muito constrangido de
que isso esteja ocorrendo no meu Estado.
Mas quero aqui fazer uma ressalva: isso não está
passando em branco, porque a Polícia Civil do meu
Estado investigou, pegou depoimentos, colheu provas,
mas em certo momento foi mandado botar na gaveta.
Foi mandado botar na gaveta.
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Então, tive acesso a esses documentos todos,
inclusive os que são parte do inquérito feito pela polícia, da investigação feita pela polícia e, como não é
possível esperar que o Governador do Estado mande
investigar a sua Secretaria de Saúde e considerando
que os recursos que vão para a saúde, grande parte
deles, ou a maioria, são repasses federais, estou pedindo ao Procurador-Geral da República que determine
a investigação, tanto por parte do Ministério Público
Federal, no meu Estado, como pela Polícia Federal,
porque aqui não se trata de indícios. Eu diria até que
aqui são provas eloquentes, porque não só está ﬁlmado
e fotografado, como tempos depoimento importantes
sobre essa questão.
Senador Acir, são cerca de R$6 milhões envolvidos nessa operação. Seis milhões de reais num Estado como meu, na área de saúde, é uma calamidade
se pensar! Um real roubado na saúde já seria tirar um
comprimido, um medicamento, de que um paciente
precise. Mas R$6 milhões tirados só nessa operação!
Isso porque a corrupção, pelo visto, não ﬁca só aqui.
A corrupção é muito pior.
Há poucos dias, eu denunciei aqui um órgão federal, a Funasa também... Aliás, várias vezes já denunciei aqui fatos diferentes, mas o mais recente foi
uma traquinagem, uma corrupção feita numa montagem de uma licitação para contratar horas de voo de
helicóptero. Então, a saúde está sendo roubada na
área federal pela Funasa, no meu Estado e, na área
estadual, pela Secretaria de Saúde, isto é, pelo Governo do Estado!
Portanto, eu quero aqui responsabilizar inclusive o Governador atual e logicamente o Secretário de
Saúde, porque não é possível entender que eles não
saibam disso. Pior ainda: eu tenho certeza de que o
Governador não só sabe como autoriza, porque duvido
muito que, no governo de um Estado pequeno como
o meu, o Governador não tome conhecimento de um
fato tão ﬂagrantemente documentado, com fotograﬁas
as mais diversas, com a placa do veículo envolvido,
tudo! Aqui não é aquela história de ouvir dizer. Até foto
nós temos e ﬁlme também.
Eu vou formalizar a denúncia ao Procurador-Geral
da República para que ele mande investigar urgentemente, senão nós estaremos aqui sendo coniventes
com a morte ou com a perpetuação de doenças em
pessoas que precisam de recursos. É uma imoralidade! Não é só um crime! É uma imoralidade roubar dinheiro na área de saúde. Em qualquer lugar, mas na
saúde principalmente. Se a pessoa está roubando,
está matando as pessoas. E eu não posso admitir,
como médico, como cidadão, como Senador, que isso
possa ser feito.
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Diria até que é um crime hediondo, porque, quando se ouve falar que fulano de tal superfaturou uma
obra para pegar dinheiro, já é uma imoralidade. Mas
superfaturar medicamentos, roubar medicamentos,
jogar medicamentos fora para pegar dinheiro e botar
no bolso, é uma imoralidade escandalosa – se é que
podemos adjetivar imoralidade, se é que podemos adjetivar um crime dessa ordem.
Então, ﬁcam aqui registrados, da tribuna, a minha função e – quero dizer aqui – o meu dever de
denunciar um ato desses, porque eu não sou como
aqueles macaquinhos que botam as duas mãos nos
olhos, para fazer que não estão vendo; ou botam as
duas mãos nos ouvidos, para dizer que não estão ouvindo; e botam as mãos na boca para não falar. Não!
Eu tanto ouço, quanto vejo e quanto falo, porque é
minha obrigação.
O povo de Roraima não me elegeu para vir para
cá para puxar saco do Presidente ou puxar saco do
Governador ou de quem quer que seja, mas me elegeu para, em nome dele, defender os interesses do
meu Estado, defender a ﬁscalização da aplicação do
dinheiro público, melhor dizendo, do dinheiro do povo,
que o povo paga em impostos. Mesmo aquela pessoa
que acha que não paga imposto, porque não paga Imposto de Renda, está pagando imposto quando compra
um pãozinho; está pagando imposto quando compra
um quilo de feijão, um quilo de arroz, porque lá dentro
está embutido o imposto que o empresário recolheu,
e ele no ﬁm é que tem de pagar.
Então, Senador Geraldo Mesquita, quero dizer
que vou encerrar este pronunciamento porque o registro está feito e vou encaminhar ao Procurador-Geral
da República a denúncia. E – tenho certeza – pelo
que conheço da sua integridade, da sua eﬁciência no
trabalho, vai determinar urgente investigação e providências para coibir esse crime que o Governador atual
está cometendo no meu Estado, justamente contra as
pessoas que precisam de assistência médica, de assistência hospitalar, de atendimento, de medicamento.
Enquanto isso, para as pessoas que são atendidas no
pronto-socorro, em centros de saúde e em hospitais,
dizem que não há medicamentos; e fazem o parente ir
comprar medicamento para poder dar para o paciente,
enquanto jogam remédio fora e compram outros remédios também por prazo curto para vencer, que é para
fazer dinheiro mais rápido.
São R$6 milhões envolvidos nisso aqui, pelo menos é o que se conseguiu até aqui apurar, mas, com
certeza, é muito mais. E lamento muito que o meu
Estado, o Estado de Roraima, um Estado pequeno,
com carência de recursos, esteja sendo vítima de uma
gangue nesta área tão vital como é a saúde.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Ouvimos o Senador Mozarildo Cavalcanti, de Roraima, e concedo a palavra agora ao nobre Senador
Geraldo Mesquita, do PMDB do Acre, nosso vizinho
Estado do Acre, ao lado do Estado de Roraima, nosso
parceiro na Região Amazônica. É mais um amazônida
na tribuna hoje.
O SR. GERALDO MESQUITA JUNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Acir Gurgacz, que preside nossa
sessão de quinta-feira, quero cumprimentá-lo com muito
alegria, como também o Senador Mozarildo Cavalcanti,
aqui presente, e os ouvintes e os telespectadores da
TV Senado e da Rádio Senado.
Antes de tudo, eu queria lamentar profundamente o falecimento de uma jovem liderança política do
meu Estado, o Vereador Jessé Santiago, Presidente
da Câmara Municipal de Rio Branco, capital do meu
Estado, e candidato a Deputado Federal – havia uma
expectativa muito grande em torno de sua candidatura. Lastimavelmente, anteontem, ele se deslocava de
Cruzeiro do Sul para Rio Branco – em Cruzeiro do Sul,
havia participado de atos políticos e do encerramento do
Novenário – e foi envolvido em um grave acidente. Ele
faleceu nesse acidente, Senador Mozarildo Cavalcanti,
e também uma moça que era assessora do Deputado
Estadual Tchê e uma criança, que eu saiba.
Vou apresentar à Mesa do Senado voto de pesar
pelo falecimento do Vereador Jessé, mas eu queria
me antecipar aqui rapidamente e enviar condolências
à sua família, aos seus colegas Vereadores em Rio
Branco, às pessoas que o tinham como companheiro
nesta seara política em que todos militamos.
Jessé tinha como um dos projetos mais importantes ultimamente a construção de uma nova sede
para a Câmara Municipal de Rio Branco, que, até pouco tempo atrás, sempre funcionou num prédio muito
acanhado no centro da nossa capital. Ele, com sua
simpatia, vinha angariando contribuições junto à Bancada Federal, por meio de emendas parlamentares,
para a construção da nova sede.
Ele era um rapaz tranquilo. Todos nós vamos
sentir muito seu falecimento. Ele, muito jovem ainda,
despontava como uma liderança ﬁrmada na capital.
Num futuro muito próximo, despontaria como uma liderança estadual e, caso se elegesse Deputado Federal, consolidaria essa liderança. Lastimavelmente,
na correria de uma campanha, teve sua vida truncada.
Lamento e envio meu pesar a seus familiares, a seus
amigos, que eram muitos, em Rio Branco e no Acre.
E que Deus o tenha!
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Senador Acir Gurgacz, como sempre faço quando
cumpro tarefa e missão pelo Senado Federal, pelo Parlamento do Mercosul, do qual faço parte, venho prestar
contas da minha participação num importante evento
ocorrido em Fortaleza, capital do Ceará, que ainda se
realizará até o ﬁnal desta semana. Trata-se da II Conferência Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e
Desenvolvimento em Regiões Semiáridas.
Por iniciativa da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, realizamos, dentro desse grande
evento, o que foi denominado de diálogo parlamentar:
o encontro, a discussão e o debate entre parlamentares do Parlamento do Mercosul. Foram muitos os que
compareceram, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Brasil. Estava lá presente o Senador Inácio
Arruda, que, por sinal, provocou a realização desse
diálogo parlamentar. Fizeram-se presentes cientistas,
representantes de organizações não governamentais,
representantes de organismos internacionais de todas
as áreas, como a Organização das Nações Unidas
(ONU) e o Banco Mundial, enﬁm, todos aqueles, Senador Mozarildo Cavalcanti, que, nos últimos anos,
vêm participando de reuniões como essas para debater e discutir sobre o meio ambiente e tomar posições
acerca dos caminhos ou dos descaminhos da nossa
realidade, do meio ambiente.
Tive a oportunidade – vou repetir isto deste plenário, porque acho que é importante que haja essa expectativa que se concretizou nesse chamado diálogo
parlamentar – de observar a expectativa de parte dos
cientistas, dos técnicos, dos representantes de organizações internacionais e de organizações não governamentais de trocar ideias e dialogar com Parlamentares
e, em última instância, com o Parlamento. Foi um dos
pontos que destaquei na minha fala, na oportunidade
que tive, lembrando que a questão do semiárido, do
árido e da desertiﬁcação – e chamei a atenção para
esse fato – não é fenômeno, hoje, exclusivo do Nordeste
brasileiro, Senador Mozarildo Cavalcanti, nem de algumas outras regiões em outros países latino-americanos.
Na nossa própria Amazônia, do Senador Acir Gurgacz e sua, Senador Mozarildo Cavalcanti, aqui e acolá,
identiﬁcamos um fenômeno que se vem acentuando
naquela região: rios, de repente, tornam-se ﬁletes de
água, veios de água completamente poluídos.
Lembrei um fato que me chamou muita atenção.
Há pouco mais de 50 anos, Senador Mozarildo Cavalcanti, a quinhentos metros da casa em que fui criado,
em Rio Branco, eu pescava no Igarapé São Francisco,
pertinho da minha casa. Eu bebia, com a mão, a água
do Igarapé São Francisco, que era limpa, cristalina.
Cinquenta e cinco anos passados, já não posso mais
fazer isso, porque o Igarapé São Francisco se trans-
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formou numa língua de esgoto a céu aberto, fedorento, repugnante. E esse é um fenômeno que não está
restrito apenas ao Igarapé São Francisco. Outros veios
d’água no meu Estado estão completamente comprometidos. O próprio rio Acre, o maior ﬂuxo de água que
existe na nossa região, recebe esgoto in natura, que
sai de um dos bairros considerados de classe média
na minha capital, Senador Mozarildo Cavalcanti. O
esgoto é visível para quem por ali passa. É algo deprimente o esgoto in natura, aquela lama preta saindo
diretamente no rio Acre.
Então, a reﬂexão nessa Conferência Internacional foi feita, como sempre, em torno do diagnóstico do
que está acontecendo e em torno do que se pode fazer. E a percepção é muito clara: conferência atrás de
conferência... E volto, Senador Mozarildo Cavalcanti,
ao Igarapé São Francisco, que se encontra do mesmo
jeito ou pior. Nessas conferências, em regra, talvez,
reúnam-se as mesmas pessoas, ou seja, as pessoas
que participam de uma reunião são as mesmas que
participam de outra, e tenho a impressão de as informações que ﬂuem nessas conferências não conseguem
ser entregues à população de uma maneira geral. As
descobertas cientíﬁcas, as constatações técnicas não
chegam à população. A impressão que tenho é essa.
A impressão que tenho é essa. E olhem que estou falando da Amazônia, do Estado do Amazonas! O povo
brasileiro se habituou a ver imagens inimagináveis. No
próprio Estado do Amazonas, hoje, em ﬂuxos d’água
que antes eram abundantes, as pessoas andam na
terra escaldante.
Portanto, esse é um fenômeno que não está mais
restrito ao Nordeste brasileiro. Precisamos abrir nossos
olhos. As políticas públicas precisam contemplar medidas no sentido de conter esse processo avassalador
de degradação, de poluição, de comprometimento do
meio ambiente, Senador Mozarildo Cavalcanti. A verdade é essa. E olhe que estou falando – e eu disse
isto na minha fala na Conferência – do meu Estado,
onde a gente enche a boca para falar de desenvolvimento sustentável. As pessoas falam de boca cheia:
“Desenvolvimento sustentável!”. E me habituei a observar, Senador Mozarildo Cavalcanti – e já disse isso
neste plenário –, que, pelo menos no Acre, desenvolvimento sustentável, por enquanto, signiﬁca, na prática, no dia a dia, que a maioria da população trabalha
para sustentar o desenvolvimento de poucos. Esse é
o desenvolvimento sustentável ainda em execução e
em curso pelo menos no Acre, Estado em que, como
eu disse, a gente enche a boca para falar de desenvolvimento sustentável, que, na verdade, não corresponde àquilo que é mesmo nossa expectativa. Espero que, um dia, possamos falar isso de peito aberto e
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de boca cheia mesmo e que, de fato, isso represente
uma realidade constatável, porque atualmente não o
é. É lastimável!
Mais uma vez, tive a oportunidade de sugerir,
Senador Mozarildo Cavalcanti, que, no documento que
sempre resulta de um grande encontro como esse, na
parte desses diálogos parlamentares, fossem incluídas
sugestões. E ofereci uma, Senador Acir Gurgacz. Mudanças vêm ocorrendo nas últimas décadas no nosso
País e no mundo inteiro: o crescimento desordenado,
a ganância pelo lucro, a distribuição terrivelmente desigual de riquezas, a morte ocasionada pela fome na
África. E, no Brasil também, as pessoas morrem de
fome, em que pesem algumas medidas paliativas no
sentido de conter um pouco essa coisa avassaladora.
A nossa geração não colheu, nos bancos escolares,
instruções claras e precisas acerca de como se comportar em face da natureza, Senador Acir Gurgacz. Não
as recebemos! Recebi noções de cálculo aritmético,
de redação da nossa língua, mas ninguém me ensinou no banco escolar que eu não deveria jogar uma
garrafa PET dentro de um riacho ou do mar, que ninguém poderia descartar uma geladeira velha e jogar
fora, que ninguém poderia fazer uma série de coisas
que hoje fazemos. É certo que a responsabilidade, em
última instância, é social, mas, na origem, é pessoal,
individual.
A sorte do mundo está lançada, Senador Mozarildo Cavalcanti. Se não aprendemos, creio que é
imperioso que as novas gerações aprendam, que o
processo educacional no nosso País e no mundo inteiro incorpore matérias e currículos que tratem com
objetividade dessas questões, que, com muita clareza,
tratem de noções de civilidade, noções de como devemos nos comportar em face da natureza, que, em
última instância, é a vida. As pessoas são presas por
matarem alguém, por suprimirem a vida de alguém,
mas, por enquanto, as pessoas não são presas por
comprometerem a vida dos rios, dos animais, das ﬂorestas. Nesse caso, não são presas, infelizmente. E é
a vida da mesma forma. É vida em outra forma, não
na forma humana, mas é vida.
Então, precisamos engrossar com relação a isso.
Precisamos educar universalmente, maciçamente, e
precisamos também tomar medidas severas, punitivas,
porque, de ponta a ponta – e a gente tem o compromisso de andar por este País –, Senador Mozarildo Cavalcanti, vemos pessoas, numa época seca como esta,
jogando guimba de cigarro acesa, provocando, assim,
incêndios desnecessários nas beiras de estrada, vemos
pessoas jogando porcaria no mar, no rio, na calçada,
onde for, e isso ocorre na cidade e no campo.
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Então, é por isso que digo: nossa geração está
perdida, está comprometida, não foi educada. Aqueles
que têm a consciência e que não agem dessa forma
são autodidatas, compenetraram-se de que isso não
pode ser feito nem continuar sendo feito assim, mas
não receberam instrução, educação formal nas escolas
no sentido de não mais assim se comportarem.
Portanto, a primeira sugestão que deixei expressa nessa mesa de diálogo parlamentar foi a de que,
nesse documento ﬁnal que resultará da II Conferência
Internacional sobre Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas, ﬁque consignado
que, no nosso País e quiçá no restante do mundo, o
processo educacional incorpore matérias, disciplinas,
currículos que tratem objetivamente da nossa relação
com a natureza e com o meio ambiente, de forma clara
e precisa, com instruções objetivas, para que ninguém
mais tenha a desculpa de ser pego jogando porcaria
nos riachos, nos veios d’água, para que ninguém mais
tenha qualquer desculpa em relação à sua postura, em
relação ao seu comportamento.
Outra sugestão que deixei partiu da seguinte
constatação: no nosso País, é regra que as populações
contem com um percentual muito alto em relação ao
serviço de fornecimento de água encanada, Senador
Mozarildo Cavalcanti. No meu Estado, esse percentual é alto, mas, lastimavelmente, há um percentual
baixíssimo, muito baixo, em relação ao serviço de esgotamento sanitário. Não há rede de esgoto. Então, o
que acontece, Senador Mozarildo? Toda porcaria que
produzimos acaba indo para os mananciais, os mesmos que fornecem a água encanada para a população.
Assim, cada vez mais, precisamos de mais produtos
químicos, mais custo, mais despesas para puriﬁcarmos
a água que bebemos, porque nós mesmos a sujamos,
porque não temos rede de esgoto. No nosso País, o
percentual de esgotamento sanitário é mínimo, muito
pequeno. E nossos governos estaduais e o Governo
Federal devem se compenetrar de que isso não é despesa, é um investimento imprescindível, Senador Acir.
Esse é um investimento imprescindível. Que o saneamento não ﬁque restrito aos bairros chiques e elegantes e seja estendido a toda população, porque essa é
uma medida vital para nossa sobrevivência.
Da mesma forma, sugeri que os governos fossem pressionados, o Parlamento fosse pressionado, a
sociedade fosse convencida de que devemos investir
cada vez mais recursos no saneamento para existir no
Brasil uma rede de esgoto na proporção necessária. E,
a partir daí, poderemos elaborar políticas condizentes
com outra realidade.
Portanto, estou aqui prestando contas da minha
participação nessa Conferência como Parlamentar
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brasileiro e como membro do Parlamento do Mercosul.
Fui, nessas duas condições, a essa II Conferência Internacional sobre o Clima, Sustentabilidade e Desenvolvimento em Regiões Semiáridas, que continua a
ocorrer. Nossa participação se deu entre os dias 16 e
17 de agosto. Retornei ontem e estou aqui, na presença do nosso Presidente, Senador Mozarildo, prestando
contas da nossa participação. Acho que devemos fazer
assim. Em missão oﬁcial, devemos retornar e dizer o
que aconteceu e relatar nossa participação.
Faço votos de que, dessa Conferência, resultem
consequências objetivas, claras, para que, daqui a
mais alguns anos, na próxima Conferência, possamos
dizer: “Em razão daquela conferência ocorrida, houve
esses e esses avanços”. Se for só para nos reunirmos
com um público cada vez mais seleto, se for só para
nos reunirmos e tratarmos das mesmas questões
constantemente, acho que não valerá a pena, a não
ser para aquele núcleo, aquele conjunto de pessoas
muito pequeno.
Portanto, agradeço-lhe, Senador Mozarildo, a
oportunidade.
Ao ﬁnalizar, quero lamentar, mais uma vez, profundamente o acidente ocorrido com o Vereador Jessé Santiago, Presidente da Câmara Municipal de Rio
Branco, minha capital. Anteontem, houve um acidente
de carro gravíssimo entre a cidade do Cruzeiro do Sul
e Tarauacá, no qual ele perdeu a vida. Quero enviar
aos seus familiares e ao grande círculo de amigo nossas condolências.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Geraldo Mesquita Júnior, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Geraldo, eu quero também, em nome
da Mesa, apresentar nossas condolências pelo falecimento do Presidente da Câmara Municipal de Rio
Branco.
Concedo a palavra agora ao Senador Acir Gurgacz, do Estado de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pessoas que nos assistem pela TV Senado e que nos ouvem pela Rádio
Senado, trago hoje aqui, Senador Mozarildo, um tema
que tem sido debatido por todos nós há muito tempo e
também pelos candidatos à Presidência da República,
pelos candidatos aos governos dos Estados brasileiros, candidatos ao Senado também: a educação, o
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ensino público no nosso País, nos nossos Estados e
nos nossos Municípios.
Tomando como ponto de partida a forma como o
tema está sendo debatido no processo eleitoral deste
ano entre os candidatos à Presidência da República, à
primeira vista, o povo brasileiro poderia se considerar
satisfeito em ver que todos os candidatos consideram
a educação uma prioridade no nosso País. Estamos
vendo nos programas de todos os postulantes ao cargo
de presidente uma série de propostas muito interessantes. Eles citam ideias como ampliação do número
de universidades federais e públicas, aumento de recursos para o setor, criação de plano de carreira para
proﬁssionais da educação, assim como a ampliação
de cotas raciais e um empenho e investimentos maiores no ensino médio.
Tudo isso é muito louvável, mas acredito que
continua faltando ao País, dentro das discussões sobre o setor de educação, um aprofundamento maior,
uma política estratégica a longo prazo. Essa política
deve servir para pautar com precisão as medidas a
serem deﬂagradas no País, com metas e etapas bem
deﬁnidas.
O que digo aqui é, de certa forma, conﬁrmado
pela entidade Ação Educativa, uma organização fundada em 1994 com a missão de promover os direitos
educativos e da juventude através do Observatório da
Educação, que fez um comentário interessante esta
semana sobre as propostas dos candidatos a presidente do Brasil.
Segundo o Observatório, até o momento, os
candidatos não apresentaram propostas especíﬁcas
para a implantação do Sistema Nacional de Educação,
como garantir recursos vinculados ao PIB para atender
à demanda de ensino médio e pré-escola, a área de
ensino de jovens e adultos e a educação em prisões (a
implantação das diretrizes nacionais para a educação
nas prisões, aprovadas recentemente pelo Conselho
Nacional de Educação). Para a entidade, a dois meses
das eleições, os candidatos à Presidência não formularam todas as suas propostas para a educação.
Um ponto positivo, eu diria, baseado no levantamento do Observatório da Educação, é que todos os
candidatos consultados reconheceram a necessidade
de se aumentarem os investimentos para a educação,
sem explicitar, no entanto, como nem quanto será destinado a essa área tão importante para o nosso País.
Ainda segundo a entidade mantida pela Ação Educativa, além de estar claro que, na educação básica,
a falta de propostas concretas seja unânime, nenhum
dos candidatos apresenta propostas de apoio técnico
e ﬁnanceiro da União para garantir o cumprimento da
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Emenda nº 59, que determina a obrigatoriedade do
ensino dos 4 aos 17 anos de idade.
Tenho procurado agir, aqui, no Senado Federal,
de acordo com a minha linha de conduta e com a minha ﬁlosoﬁa de trabalho empreendida durante décadas
na iniciativa privada, ou seja, buscando eﬁciência na
busca de soluções de problemas. Garanto à população
brasileira que está nos acompanhando neste momento
pela TV Senado que essa visão é fundamental para a
sobrevivência e o para o sucesso dentro da iniciativa
privada, e que faz muito bem trazê-la para a esfera
pública. Precisamos, há muito tempo, de uma visão
focada em soluções reais e não paliativas. Acredito
que o Brasil, hoje, esteja ciente disso e pronto para
esse novo paradigma. Foi-se o tempo de empurrar os
problemas para o futuro, para as legislações, administrações e governos seguintes.
No setor da educação, a visão não pode ser
diferente dessa que citei. Já me pronunciei aqui, em
outras ocasiões, sobre a necessidade de se rever a
educação brasileira de acordo com uma estratégia de
desenvolvimento. Ou seja, pensar o processo educacional considerando a vocação de cada região e um
provável papel que possa representar dentro de um
projeto de desenvolvimento. Não somente isso, mas
também colocando atenção nas nossas carências de
mão de obra – como a falta que temos hoje de proﬁssionais na área de Exatas – e nas nossas metas de
crescimento.
Nesse ponto, concordo plenamente com a proposta da ex-Ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff,
candidata do Partido dos Trabalhadores, quando fala
sobre expandir e levar universidades públicas para o
interior do País, com o objetivo de criar uma cobertura bastante grande de todo o País, especializando os
cursos em função das vocações regionais e economias
de cada região.
No entanto, acredito, realmente, que o caminho
para se encontrar as soluções mais eﬁcientes para a
educação não passa apenas por decisões de cima
para baixo, pura e simplesmente. Entendo que precisamos deﬁnir certos pontos de forma bem clara,
como a destinação mínima de recursos para o setor,
assim como um piso compensador para o proﬁssional de educação, capaz de revitalizar o interesse pela
carreira do magistério. Mas o Governo precisa estar
disposto a ouvir os proﬁssionais do setor para poder
desenvolver um plano realmente eﬁcaz e duradouro
para nossa educação.
Dessa forma, sou completamente a favor de partir
desta Casa a proposta de se criar uma comissão para
desempenhar essa missão. Tenho certeza de que, ao
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ouvirmos educadores espalhados por todo o Brasil,
elencaremos pontos como:
– a necessidade de ampliar a autonomia das direções das escolas públicas. Hoje, diretores de escolas
estão de mãos atadas, cabendo a eles um trabalho que
basicamente corresponde à administração da merenda
escolar. O diretor é incapaz de fazer uma gestão de
seus professores de acordo com produtividade, com
resultados de suas atuações;
– encontraremos educadores falando da necessidade urgente de uma intervenção governamental na
área de Exatas. Muitos de nossos estudantes estão
saindo das escolas sem aprender Ciências e Matemática. Isso vem afetando o resultado do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), vem
aparecendo nos Exames Pisa, uma classiﬁcação internacional de alunos do ensino médio, na qual o Brasil
teima em permanecer nos últimos lugares. E essa diﬁculdade em Matemática e Ciências vem até mesmo
prejudicando a formação de mão de obra nas engenharias, e até mesmo de professores de Matemática,
Física e Química. Isso, Sr. Presidente, deixa óbvio que
cria até mesmo um círculo vicioso dessa carência na
área de Exatas;
– essa comissão detectará, provavelmente, a
necessidade de ampliação de recursos e esforços especiais no ensino médio. Requisitará até mesmo uma
reformulação nesse nível de ensino, que vem obtendo resultados mais do que insatisfatórios nas últimas
avaliações nacionais.
Sr. Presidente, esses são alguns pontos, entre
tantos outros, que venho ouvindo de proﬁssionais
do setor da educação, que aﬂigem o setor no Brasil.
Muitos educadores e até mesmo pais de estudantes,
cientes desses e de outros problemas, já se estão
mobilizando, em suas unidades de ensino, na tentativa de superá-los.
Esse deve ser o escopo da comissão que proponho ser criada aqui, no Senado, para buscar novo
modelo educacional para o Brasil. Um modelo que se
ampare em experiências vencedoras de outros países,
que possam com efetividade ser aplicadas aqui. Assim
também experiências vencedoras de escolas e de outras unidades de ensino que se vêm destacando aqui,
no Brasil, dentro do Ideb e dentro do Enem.
Para isso, precisamos de uma comissão ampla de
representatividade nacional, formada por educadores,
pais, estudantes e gestores de secretariais em níveis
municipal, estadual e federal. Dessa forma, Sr. Presidente, estaremos dando um passo para o reconhecimento dos trabalhos positivos feitos no Brasil, valorizando
nossos proﬁssionais e estimulando o setor inteiro rumo
a um novo tempo para a educação brasileira.
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Para encerrar, quero destacar aqui os avanços
conquistados pela educação brasileira nos últimos
anos, como resultado do Governo Lula.
Foram tomadas importantes iniciativas para a
educação brasileira, como a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Proﬁssionais da Educação (Fundeb),
ampliando a participação da União no ﬁnanciamento
da educação, desde a creche até o ensino médio e a
universidade e com o apoio aos Estados e Municípios.
Foi retomada a garantia de 18% do orçamento para a
educação, pondo ﬁm à DRU e assegurando o direito
de acesso à escola para todos os brasileiros entre 4
e 17 anos.
O Governo Lula tornou a educação para pessoas com deﬁciência uma política de Estado. Dobrou o
número de escolas técnicas e criou Institutos Federais
Tecnológicos. Com vistas à melhoria da qualidade da
educação básica, estabeleceu o piso salarial nacional
e programas de formação continuada.
No ensino superior estarão funcionando, até o ﬁnal
do ano, 16 novas universidades públicas e 131 novos
campi. Por meio do ProUni, foram criadas oportunidades para que mais de 500 mil jovens de baixa renda
pudessem ter acesso ao ensino superior.
Os investimentos do Governo em ciência e tecnologia explicam a elevação da posição do Brasil no
ranking da produção cientíﬁca mundial. Pontos muito
positivos, que devem ser destacados e que merecem
servir de ponto de partida para um sistema educacional ainda melhor para nosso Brasil.
Temos ainda muito a melhorar com relação ao
ensino público em nosso País, Senador Mozarildo, e
devemos aproveitar este momento importantíssimo, que
é a campanha eleitoral, as eleições para Deputados,
Senadores, Governadores e para Presidente da República, para avaliar, de perto, avaliar com muita clareza a
proposta dos nossos candidatos e darmos nosso voto,
darmos nossa conﬁança a quem realmente está comprometido com a melhoria do ensino público brasileiro,
através de ações governamentais juntas, do Governo
Federal, Governo Estadual, Governo Municipal, para
que realmente possamos avançar no desenvolvimento do nosso País, no desenvolvimento que realmente
queremos e do qual precisamos.
Era isso o que eu tinha para tratar na tarde de
hoje, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Parabéns pelo tema abordado, de suma importância para o País, que é a educação.
Concedo a palavra, neste momento, ao Senador
Alvaro Dias, do PSDB do Paraná.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, vamos aproveitar este
momento em que, em razão da campanha eleitoral, o
plenário do Senado está praticamente vazio para uma
reﬂexão sobre aquilo que eu denominaria de estratégia da mentira, na tentativa de enganar a população
e vencer eleição.
Há uma manipulação visível de números, de informações que distorcem a realidade.
Quem se encontra no Governo, exercitando o
poder, se utiliza, muitas vezes sem escrúpulo algum,
da máquina administrativa para forjar documentos que
informam à sociedade sobre os destinos do País e nem
sempre com a sinceridade que se exige daqueles que
respeitam a população do País.
A manipulação dos dados por parte da candidatura oﬁcial à Presidência da República, a candidatura
da Srª Dilma Rousseff na atual campanha, alcançou
um paroxismo após a recente divulgação – há poucos
dias tivemos essa divulgação – de boletim de estatísticas pelo Ministério da Fazenda.
Esse fato não foi devidamente registrado. Aqui
no Senado, especialmente, não houve debate sobre
essa providência do Ministério da Fazenda. O referido boletim inﬂou números e distorceu conceitos para
enaltecer feitos do Governo Lula e subestimar resultados de gestões anteriores, especialmente de Fernando Henrique Cardoso, que tem sido o alvo constante,
preferido, prioritário daqueles que tentam alvejar a
oposição no País.
Este boletim foi prontamente reproduzido e utilizado na campanha eleitoral.
O acinte foi tamanho que o próprio Ministério
da Fazenda recuou e reconheceu em nota que houve
erros e impropriedades no boletim divulgado pelo Ministro da Fazenda. Isso, no entanto – o fato de recuar
e reconhecer as impropriedades e os erros –, não absolve. Aliás, a divulgação dos dados feita pelo próprio
Ministro, algo pouco usual na rotina da Pasta, obedeceu a um minucioso cronograma de uma orquestrada
agenda de eventos oﬁciais favoráveis e sintonizados
à estratégia eleitoral do PT.
As cifras divulgadas no boletim da Fazenda, imediatamente reproduzidas e ampliﬁcadas na página
oﬁcial de campanha de Dilma Rousseff, são ostensivamente incorretas e omitem dados para distorcer
resultados.
Aliás, faço um parêntese para registrar algo que
tem sido uma rotina no debate eleitoral. Quando a
oposição ousa criticar o Governo, prontamente, ao
invés de responderem à crítica com argumentos de
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conteúdo, aﬁrmam: “Mas o Presidente tem 80% de
aprovação popular”.
Primeiramente, esse é um índice relativo. Há controvérsias em relação a esse índice. A manipulação de
números em pesquisas de opinião pública no País vaise tornando uma verdade indesmentível.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Na verdade, o País está dividido.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Permite-me?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não,
Senador Mozarildo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Interrompo o pronunciamento que V. Exª faz
para registrar, nas galerias, a presença dos alunos do
Centro de Ensino Médio nº 1, da cidade de São Sebastião, no Distrito Federal.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado pela presença. Acho que por esses jovens, especialmente e sobretudo pelos jovens, deve o Governo
adotar uma postura de respeito maior e de sinceridade
absoluta, não apenas em relação aos seus atos, mas
também no que diz respeito às informações que procura transmitir como verdade absoluta.
Eu fazia um parêntese para ressaltar a estratégia
que tem sido adotada pelos governistas de responder à
oposição sacando, como se fosse uma arma mortal, os
índices de popularidade do Presidente como resposta.
Enﬁm, mesmo que esses índices sejam verdadeiros,
não eximem o Governo de responsabilidade em relação a equívocos, eventuais falcatruas e ilegalidades
praticadas. E, obviamente, não há por que não se valer
de algo que é essencial na atividade pública: coragem
para dizer. Aliás, Churchill é que dizia que essa é uma
virtude essencial. Se não existe a virtude da coragem,
as demais estão comprometidas ou defenestradas.
Enﬁm, mesmo que seja verdadeiro esse índice
de 80%, ele foi construído com base em que informação?
As informações verdadeiras, todas elas, chegaram de forma completa a toda a população do País?
É evidente que não. O marketing oﬁcial adotado pelo
Governo para produzir popularidade é o marketing da
verdade ou se utiliza da arma da mentira como capaz de distorcer fatos e convencer pessoas? Esta é
a questão que se coloca. Tivesse o Presidente 99,9%
de popularidade, o nosso dever, como oposição, na
tribuna desta Casa, seria contestá-lo em relação a informações repassadas ao povo brasileiro que não são
compatíveis com a realidade que enfrentamos.
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Por isso, eu prossigo, Sr. Presidente: esse boletim,
que não é o único mas é alvo da minha dissertação
neste momento, falseia dados, como por exemplo, os
da taxa de crescimento da renda per capita atribuída
aos mandatos de 1995 a 2002, mandatos do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. O percentual informado,
de 3,5% nos oito anos, que o texto descreve como praticamente estável, desconsidera o crescimento do primeiro ano do Governo, que elevaria o percentual a 6,2%.
Portanto, não é verdade o número apresentado.
Déﬁcit de transações correntes é passageiro, diz
o boletim, e não compromete o crescimento. É o título
ostentado nesse boletim sobre o desempenho do País
nas transações de bens e serviços com o exterior.
Os gráﬁcos apresentados mostram tendência de
piora desde 2005. A evolução do salário mínimo em dólares, exibida no boletim, aproveita a queda da moeda
americana e produz um salto dos valores. É omitida a
meta oﬁcial para o superávit federal de 2,15% do Produto Interno Bruto, que o Governo não tem conseguido cumprir, pela primeira vez nesta década, em que
pesem os recordes de arrecadação.
A mistiﬁcação dos números foi a tônica dos pronunciamentos e da propaganda da gestão do Presidente Lula durante todo esse período. Em tempos de
campanha, a prática se soﬁstica e ganha contornos
ainda mais alarmantes. Em algumas ocasiões, inﬂar
dados provocou dissabores ainda maiores. Recordamos
que em março passado, ao participar da solenidade de
inauguração das obras do complexo petroquímico do
Rio de Janeiro – a terceira inauguração, na verdade –,
a então pré-candidata do PT aﬁrmou que a Petrobras
deverá investir 85 bilhões neste ano, o que obrigou a
estatal a divulgar nota corrigindo a informação. A estatal ratiﬁcou-a para 79.
Ao tratar do tema inclusão digital, em maio, a
candidata exibiu números de vendas de computador
acima dos divulgados pelo mercado, errou cálculos e
supervalorizou o papel do Governo na comercialização de PCs.
Foi dito: “Em 2004, quando o programa foi criado,
eram em torno de 5,5 milhões de computadores vendidos. Hoje, hoje que eu falo é 2009, são 17 milhões de
computadores comercializados”. Isto é o que foi dito.
Em relação à data e aos cálculos da candidata, o
“Computador para Todos” foi criado no ﬁnal de 2005 e,
segundo a Associação Brasileira da Indústria Elétrica
e Eletrônica, foram vendidos 12 milhões de unidades
em 2009 (cinco milhões a menos do que aﬁrmou a candidata), sendo 30% por meio do comércio ilegal. Uma
outra respeitada fonte apontou vendas de 11 milhões,
portanto, menos ainda.
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O que se evidencia é a imprecisão de quase tudo
que é anunciado pela candidatura do PT. Ao se despedir da Casa Civil, por exemplo, em ﬁnal de março,
turbinou o número de empregos formais criados pelo
Governo em mais de dois milhões de postos de trabalho, como se fosse possível, num passe de mágica,
criar dois milhões de empregos. É o que se fez. Na retórica oﬁcial, criam-se dois milhões de empregos num
passe de mágica.
Agora, vamos para o PAC, que foi lançado em
agosto de 2007 pelo Presidente Lula, com a meta de
reduzir os índices de homicídio pela metade. Este é o
PAC da Segurança.
O PAC da Segurança teve efeito quase nulo, aliás, quase, não, nulo mesmo na contenção de crimes –
basta ver os números e chegaremos a essa conclusão.
Na maioria dos Estados, inclusive no Distrito Federal, o
número de assassinatos aumentou e não diminuiu.
O crescimento da violência é visível! Não há
como contestar os números oﬁciais, inclusive registrados pela Secretaria de Segurança Pública dos diversos Estados da Federação revelam esse fato, que é
um fato alarmante, lastimável, mas que é real. Não há
como contestá-lo: a marginalidade cresce, a violência
se avoluma e as famílias se amedrontam diante desta
realidade violenta do País.
O Programa tinha como objetivo chegar a 12
homicídios por 100 mil habitantes em 2010. O número ainda está em 25 por 100 mil, o mesmo índice de
quando o PAC foi lançado. Para a Organização Mundial de Saúde, mais de 10 por 100 mil é violência epidêmica. Portanto, tudo o que for dito diferente desta
realidade não é verdade. Não é verdade. É desrespeito
para quem ouve.
Todos os balanços do PAC foram maquiados e
transformados em palanque da campanha eleitoral
antecipada.
Um dos artifícios usados para inﬂar os resultados do PAC foi somar o ﬁnanciamento a imóveis usados. Esse tema é recorrente. Nós já o abordamos aqui
inúmeras vezes. Creio ser desnecessário inclusive me
alongar sobre ele. O PAC sempre foi deﬁnido por nós
como uma sigla para o marketing oﬁcial e se tornou
no paraíso da corrupção, com obras superfaturadas,
denunciadas inúmeras vezes pelo Tribunal de Contas
da União.
Apesar de serem consideradas essenciais para
manter a conservação das rodovias, as balanças previstas no PAC ainda aguardam na ﬁla. É mais um dado
sobre o PAC. Dos 30 lotes previstos para serem comprados e instalados nesse período – até 2010 e pós
2010 –, apenas nove são classiﬁcados como concluídos pelo Comitê Gestor do Programa.
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O Brasil tem cinco anos para evitar um apagão
logístico. Esta é a conclusão. As obras do PAC paralisadas, as obras do PAC não iniciadas, as obras anunciadas e não iniciadas ou aquelas que foram paralisadas por sobrepreço, por superfaturamento, enﬁm, em
razão da corrupção, colocam o Brasil numa situação
de precariedade em matéria de infraestrutura. Nós
investimos muito pouco. Lembro-me – tenho na memória – de um dado que nos permite estabelecer um
parâmetro de comparação perverso: em quatro anos
– de 2003 a 2007 –, o Brasil gastou cerca de R$570
bilhões no pagamento de juros e serviços da dívida
pública e, nesse período, investiu em obras de infraestrutura apenas R$39 bilhões. Vejam a comparação,
a distância entre um número e o outro número. Vejam
a insuﬁciência da aplicação de recursos em obras de
infraestrutura. Não há como discutir ou contestar a aﬁrmação de especialistas de que o País precisa investir
cerca de US$30 bilhões por ano em obras de infraestrutura, para evitar um apagão logístico a médio prazo.
E o Brasil investe isso: em três ou quatro anos, R$39
bilhões. Ou seja, estamos investindo, e esse percentual, esse parâmetro pode ser utilizado também nos
demais anos, estamos investindo menos de R$10 bilhões em obras de infraestrutura. Houve ano em que
investimos apenas R$6 bilhões, uma execução precária, píﬁa do Orçamento da União. Os recursos consignados no Orçamento não foram aplicados. Ao ﬁnal do
ano os Ministros devolveram ao Tesouro Nacional por
incapacidade de investirem esses recursos.
Portanto, o Brasil tem agora, diante dessa situação, cinco anos para evitar um apagão logístico, caso o
crescimento do País ﬁque num patamar entre quatro e
cinco por cento. Há previsões até de que o País possa
crescer mais do que cinco por cento ao ano.
Os investimentos na área portuária, por exemplo,
que é uma das áreas caóticas no Brasil, os investimentos previstos para a área correm o risco de não dar
conta das 265 obras avaliadas como gargalos, segundo
estudos de portos brasileiros, diagnósticos, políticas
e perspectivas do Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea) que é, portanto, do próprio Governo.
Das 265 obras constatadas como necessárias,
apenas 51 obras estão previstas no PAC. Isso não representa sequer um quarto do valor necessário para
atender às demandas.
Num levantamento – vamos recordar esse momento – realizado em ﬁnal de março pelo Contas Abertas, a partir de relatórios divulgados pelo Comitê Gestor
do PAC, constata-se que apenas 1.387 projetos foram
concluídos após três anos de existência do Programa.
O número representa 11,3% de um total de 12.163 empreendimentos listados nos relatórios de 24 Unidades
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da Federação e, segundo esse levantamento, 46% das
ações do Programa estão em andamento ou já foram
entregues, enquanto metade, 54%, sequer saiu do papel desde que o PAC foi lançado, em 2007.
É isso o que eles apregoam de competência
gerencial?
Aliás, como se vê, 11,3% apenas do PAC, uma
execução píﬁa. No entanto, o PAC nº 2 já foi lançado
bombasticamente, de forma espetaculosa, porque,
como temos dito sempre, é um Governo muito bom
de anúncio. Na hora de anunciar não tem igual. Nunca
ninguém soube anunciar com tanta ênfase, promover
espetáculo como promove o Governo Lula.
Os números divulgados pelo PT sobre o programa Minha Casa Minha Vida, plataforma eleitoral da
candidata do Partido à Presidência da República, estão igualmente turbinados. Aliás, isso é uma vergonha.
Perdoem-me os que gostam de aplaudir e só aplaudir o Presidente Lula e o seu Governo, mas o que se
apresenta em matéria de resultado do programa Minha
Casa Minha Vida é uma vergonha.
O PT proclama que já construiu mais de meio milhão de moradias e não se vê essas moradias pelo País.
Isso é uma mentira. Até dezembro de 2009, segundo o
Tribunal de Contas da União... Se alguém quiser contestar esse número, discordar dele, o endereço é outro,
não é aqui, é ali, é próximo, é o Tribunal de Contas da
União. O Tribunal de Contas diz o seguinte: somente
1.221 unidades habitacionais haviam sido concluídas
até dezembro de 2009. O número representa 0,6% da
meta dos empreendimentos contratados até então. Um
milhão de casas foram prometidas pelo programa, que
completou um ano de existência em março passado.
O dado, eu repito, é do Tribunal de Contas da União, a
partir de informações encaminhadas pela Caixa Econômica Federal.
Portanto, onde estão esses quinhentos milhões
de casas? Não é um acinte isso? Não é um escárnio?
Não é uma agressão à inteligência das pessoas?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Alvaro Dias...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Ou podem
contestar o Tribunal de Contas da União?
Se podem contestar, que o façam, porque a realidade posta pelo Tribunal de Contas é esta: de um lado
a mentira oﬁcial e, do outro lado, o retrato da incompetência de gerenciamento do Governo. V. Exª...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Peço novamente permissão para interromper
seu pronunciamento para registrar a presença nas galerias dos alunos do 3º ano do ensino médio do Centro Educacional Adventista da cidade de Abadiânia,
Estado de Goiás.
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O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – É uma satisfação recebê-los. Obrigado. Já que o plenário está
vazio, as galerias recebem os jovens para, enﬁm, trazerem essa energia necessária ao Senado Federal.
E agora uma grave denúncia. A Folha de S.Paulo
é que divulgou há poucos dias que a Caixa Econômica Federal omite dados do Programa Minha Casa Minha Vida desfavoráveis ao Governo. Se os dados são
desfavoráveis, eles não podem ser divulgados. A população não tem o direito de saber dos números, das
informações que são desfavoráveis ao Governo; só se
pode divulgar aquilo que é bom para o Governo. E sacam esta arma: 80% de popularidade do Presidente,
para intimidar a Oposição, para impedir que a Oposição cumpra o papel de ﬁscalizar e denunciar criticando. Mas desta forma é que se constrói popularidade?
Sonegando informações, escamoteando a realidade?
Desta forma, a popularidade construída é ilusória,
passageira, não sobreviverá. A história certamente
contará com outras palavras a realidade do momento
que o Brasil está vivendo. Talvez seja um pouco tarde,
porque quem sabe as consequências sejam danosas.
Mas certamente a história reescreverá a história que
os marqueteiros oﬁciais, com verba pública, apresentam hoje ao povo brasileiro.
A atitude da Caixa Econômica Federal ao sonegar informações que não interessam ao Governo fere
frontalmente o princípio da publicidade, que rege a
administração pública. É um princípio constitucional.
Os dados referentes a assuntos de interesse público
têm divulgação garantida em lei, e na Lei Maior, que é
a Constituição. A Caixa alega não haver números consolidados sobre conclusão de unidades habitacionais
ﬁnanciadas pelo programa, com detalhamento da sua
execução por faixa de renda. Seria desorganização ou
má-fé? Por que não há a consolidação desses dados?
Como é possível aplicar recursos públicos, dinheiro importante, numa área social fundamental para o País,
sem se organizar, sem registrar?
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, creio que
esta justiﬁcativa não é inteligente, não pode ser assimilada por quem quer que seja. É subestimar a inteligência das pessoas.
Os números existem e mostram algo muito preocupante: no segmento no qual se concentram 90%
do déﬁcit habitacional do País, a conclusão dos imóveis é píﬁa.
O balanço referente ao dia 30 de junho deste ano
obtido pelo jornal Folha de S.Paulo revela que, para o
grupo de renda de zero a três salários mínimos, apenas
1,2% das 240.569 unidades contratadas foi concluído.
O número de unidades já entregues é ainda menor:
565, ou apenas 0,23%.
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Como pode a ex-Ministra Dilma, candidata à Presidência da República, fazer o que fez agora no debate
UOL com os candidatos à Presidência da República:
anunciar Minha Casa, Minha Vida Número 2? Mas olhe
aqui: 0,23%. Não pedem desculpa?
Fizeram uma festa aqui, no Planalto Central,
convidaram pessoas, reuniram prefeitos de todo o
País, governadores, a imprensa toda, a mídia nacional presente e anunciaram um milhão de moradias
até o ﬁnal do Governo Lula. E nós estamos aqui com
0,23% para famílias de baixa renda, com até três salários mínimos.
Não é razão para pedir desculpa? Eu imagino que
o mínimo de respeito exigiria do Governo um pedido
de desculpas, aﬁrmando: “Erramos!”
Os jovens se retiram. Que sejam felizes!
Aﬁrmando: “Erramos, ﬁzemos o cálculo errado. A
nossa previsão foi equivocada. Pedimos, agora, perdão
ao povo brasileiro”. Mas não existe grandeza para esse
gesto nobre de quem governa o País.
E agora, sobre crescimento econômico, é preciso
haver o contraditório, Senador Mozarildo Cavalcanti,
porque senão ﬁca como verdade o que o Governo diz.
O Governo, é evidente, gostaria que este País fosse
habitado por leitores de um livro só e que aquilo que
escrevem fosse verdade absoluta ou, pelo menos,
que aquilo que escrevem fosse vendido como verdade absoluta.
No acumulado entre 2003 e 2009, primeiros sete
anos do Governo Lula, a expansão da economia brasileira, segundo dados da Cepal, foi de 27,16%; bem
abaixo dos 65,56% do Panamá; 65,05% da Argentina;
57,14% do Peru; 44,98% da Venezuela. O País, pela
lista da Cepal, só avançou mais do que o Paraguai,
26%, e, para ser absolutamente verdadeiro, do que a
Nicarágua, El Salvador e o México. Os demais cresceram mais, muito mais do que cresceu o Brasil.
Estamos citando esses números porque o que
querem vender para o povo brasileiro é que nós vivemos na era Lula o espetáculo do crescimento e que
aqui se fez o milagre do crescimento econômico, e
isso não é verdade.
Houve um momento, nesse período, no ano de
2005, em que o Brasil cresceu apenas mais do que
o Haiti. E, todos nós sabemos, o Haiti é a morada do
infortúnio, da pobreza, da miséria e da violência, não
é parâmetro de comparação. Crescemos mais do que
o Haiti e festejamos. Mas este é o País dos conformados? E a pergunta que se deve fazer: os conformados
escrevem a história ou serão vítimas da história? Só
os inconformados podem produzir mudanças e escrever a história.
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Mentem ao aﬁrmar... E eu tenho o cuidado até de
não dizer que é a candidata que está mentindo. Então,
vamos colocar no plural. Ela é porta-voz de um grupo. Mentem ao aﬁrmar que o Governo Lula encontrou
a inﬂação fora de controle. Inﬂação fora de controle.
Ora, será que a memória é tão curta? Quem enfrentou inﬂação fora de controle foi o Plano Real. O Plano
Real destruiu o monstro devorador da inﬂação, que
nos engolia. Quando fui Governador, a inﬂação batia
84,06% ao mês. Joelmir Beting brincou comigo esses
dias, lá no Canal Livre. Quer dizer, eu me preocupava
com esses 0,6%. Ora, lá sim existia inﬂação. Naquela
época, sim, existia a inﬂação devoradora. Nós tínhamos que aplicar o gatilho salarial, reajustando salários
mensalmente. Depois disso, depois do Plano Real, governos estaduais ﬁcaram sete anos sem conceder um
centavo de reajuste salarial. Veja a mudança que se
operou com o Plano Real. E, agora, nós somos obrigados a ouvir deste Governo que a herança que este
Governo recebeu foi uma inﬂação fora de controle. Isso
disse a Ministra Dilma, a candidata à Presidência da
República. Inﬂação fora de controle quem enfrentou
foi Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, num
primeiro momento; e depois, durante duas gestões, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Na verdade, fazem referência a um incômodo inﬂacionário que ocorreu ao ﬁnal do Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Eu creio que incômodo
inﬂacionário deﬁne melhor do que descontrole da inﬂação. E por quê? Se antes o acumulado estava em
5.000% ao ano – antes do Plano Real era de 5.000%
ao ano –, em 2002, a inﬂação que houve foi baseada
no medo do que viria a partir de 2003, medo do projeto radical do PT, medo dos documentos do PT, do
que diziam as lideranças petistas à época. Depois, o
discurso mudou. Com a mudança do discurso, houve tranquilidade. O mercado se tranquilizou e aquela
ameaça de descontrole inﬂacionário se afugentou. A
inﬂação chegou a 12% no ano. Eu disse que, antes do
Plano Real, a inﬂação chegava a 84,06% ao mês, e
esses 12% da inﬂação foram no ano.
A crise acalmou quando o próprio Presidente Lula
disse que não faria nada daquilo que estava sendo
anunciado antes pelo PT. E a situação voltou aos eixos
com Lula já no Governo, ao nomear Antonio Palocci
e Henrique Meirelles para a Fazenda e para o Banco
Central. Henrique Meirelles era um Deputado do PSDB.
Foi escolhido pelo Presidente Lula para presidir o Banco Central. E Antonio Palocci, ao assumir, fez elogios
rasgados à política econômica do Governo Fernando
Henrique Cardoso. E manteve a mesma política econômica, com quadros técnicos que emergiram do período
anterior do Governo. Então, passou-se, transferiu-se
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essa segurança ao mercado, à economia do País, e,
evidentemente, afugentou-se uma inﬂação que poderia recrudescer.
Na verdade, o Plano Real estabilizou a economia,
produziu a estabilidade da moeda, responsabilidade
ﬁscal, sustentabilidade ﬁnanceira, recuperou a competitividade da economia, e essa foi a herança repassada
ao Governo Lula. Desdenham dela, ignoram-na, desprezam, mas é uma herança verdadeira e bendita, que
deveria ser reconhecida, enaltecida, aplaudida, e não
perderiam com isso os governantes de hoje nenhum
ponto no Ibope se o ﬁzessem. E ganhariam mais respeito, conceito e respeitabilidade, certamente.
O Brasil, eu já disse, foi um dos países que menos se desenvolveu na América Latina, entre os anos
de 2003 e 2008.
Entre os dezoito países, ﬁcamos na 14ª colocação.
Aqui está a classiﬁcação: Argentina, 63%; Panamá, 57%; Uruguai, 51%; Costa Rica, 41%; Colômbia,
38%; República Dominicana, 38%; Honduras, 38%;
Equador, 34%; Chile, 32%; Bolívia, 29%; Brasil, 26%.
Vale lembrar que em 2005, em termos percentuais, o Brasil teve o segundo menor crescimento da América Latina, e eu já disse, já ﬁz referência ao Haiti.
Quanto à questão de saneamento, agora houve um debate, inclusive promovido pela Uol, entre os
candidatos e houve também distorção em relação aos
dados de saneamento. Aﬁrmou-se que o Governo investiu R$270 milhões na Rocinha – esse é um dado
pontual –, mas o valor real não chega a 30% disso.
Segundo dados da Empresa de Obras Públicas do
Estado, órgão responsável pela execução das obras
do PAC no Rio, a comunidade será beneﬁciada com
R$80 milhões em projetos de saneamento, cerca de
30% do valor citado por Dilma Rousseff.
Se forem considerados apenas os recursos repassados pela União, a verba federal para o saneamento
na favela é ainda menor. Do total previsto nos convênios para as obras do PAC na Rocinha, aproximadamente 56% dos recursos são de responsabilidade do
Governo Federal, e 44% do Estado.
O investimento em saneamento teve altos e baixos
nos Governos de Fernando Henrique e Lula. O maior
gasto, de 0,23% do PIB, foi em 2001, cujos dados estão atualizados até 2007. Portanto, em 2001, ainda no
Governo Fernando de Henrique Cardoso, foi o maior
volume de investimento em saneamento básico.
Desviar investimentos é outra marca da gestão
atual. De 2003 aos nossos dias, foram arrecadados
R$65 bilhões na Cide (Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico) para estradas. Desse total,
apenas R$25 bilhões foram utilizados. Balanço: R$40

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

bilhões arrecadados dos contribuintes brasileiros para
investir em estradas do Governo Federal não foram
utilizados. Ou seja, foram deslocados para compor o
superávit primário, para gastos supérﬂuos, despesas
correntes, pagamento de pessoal. Mas esses recursos
não taparam os buracos das estradas brasileiras.
Bem, não é à toa que a qualidade da infraestrutura brasileira é das piores do mundo. Comparado a
outros vinte países, com os quais concorre no mercado global, o Brasil ﬁcou apenas na 17ª colocação no
quesito qualidade geral da infraestrutura, empatado
com a Colômbia. Numa escala de 1 a 7, o País teve
nota 3,4. O recente estudo é da LCA Consultores, cuja
fonte foi o Relatório de Competitividade 2009/2010 do
Fórum Econômico Mundial.
Foi no item qualidade da infraestrutura portuária
que o Brasil teve o pior desempenho. Com 2,6 pontos,
o País foi o lanterninha do ranking, bem distante da média mundial de 4,2%. No setor ferroviário, o padrão de
qualidade do Brasil só não é pior que o da Colômbia.
Portanto, nós estamos a pouco: temos cinco anos
para recuperar o atraso e evitar um apagão logístico
no Brasil.
Aqui não listei o caos nos aeroportos brasileiros.
É visível, não há necessidade de colocar números. Os
compromissos assumidos não foram honrados; as promessas feitas foram esquecidas quando do acidente
da TAM, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
As promessas foram feitas pelo Governo. Promessas enfáticas de que mudaríamos, de que teríamos
investimentos portentosos, de que a situação seria
revertida. E, no entanto, estamos vivendo o mesmo
caos, com preocupações alarmantes em relação a
um futuro próximo.
A dívida pública é outro ponto essencial nesse
debate. A dívida pode alcançar 2,2 trilhões até dezembro. Essa situação coloca em risco a credibilidade do
País. Importante indicador da saúde ﬁscal, a dívida
bruta – que é a dívida total do setor público – pode
chegar a 64,4% do PIB no ﬁm de 2020, o maior patamar em 10 anos.
O Governo não assume essa realidade. Apresenta
outros números, outros percentuais, porque manipula
e deforma. Há uma dívida fantasma nos subterrâneos
do Banco Central.
Isso é uma ﬁgura de retórica, mas há uma dívida fantasma, que é consequência de uma estratégia
adotada pelo Governo. Por exemplo, os empréstimos
internos, os empréstimos que o Tesouro realiza para
o BNDES, para a Petrobras, para a Eletrobrás, para
os bancos públicos não estão sendo contabilizados
como dívida bruta do País, e é claro que aí há uma
diferença de números.
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Esses empréstimos realizados pelo Tesouro ocorrem por meio da emissão de títulos públicos. São os
títulos públicos lançados no mercado para a composição do valor transferido para o BNDES. Foram, nos
últimos meses, R$180 bilhões. São números ausentes
da contabilidade do Governo, da estatística governamental no que diz respeito à dívida bruta.
A projeção de que a dívida pode alcançar o montante recorde de mais de 2,2 trilhões em dezembro
ou 64,4% do PIB é do economista Felipe Salto, da
Consultoria Tendências, e já considera a emissão de
R$80 bilhões em títulos do Tesouro para reforçar o
caixa do BNDES.
Aliás, a Escola Austríaca de Economia também
adota essa postura em relação à dívida pública do
Brasil e às perspectivas econômicas do nosso País
para o futuro. A postura da Escola Austríaca de Economia é de alerta em relação a uma eventual bomba
de efeito retardado, que poderá explodir futuramente,
se medidas drásticas não forem adotadas já no início
do próximo Governo.
Há aqui algumas anotações sobre esse tema,
que dizem respeito exatamente a esta estratégia adotada pelo Governo de inﬂar números, quando lhe interessa.
Os entusiastas do Governo comemoram o anúncio
do percentual da menor relação dívida/PIB desde 1998
como mais uma prova cabal da competência petista,
e estamos exatamente colocando números diferentes.
O Governo do PT teria conseguido baixar ao patamar
de 36,7% tal percentual, que, às vésperas da eleição
de 2002, tinha atingido o recorde de 56,9%. Essa é a
conta petista.
Agora, precisamos ressaltar o seguinte: o cálculo
que resultou nos 36,7% foi feito com base na dívida externa líquida. Esse pequeno detalhe faz toda a diferença, considerando-se que nesse caso capitais externos
que entram no País são usados para abater a dívida
externa. O ﬂuxo favorável de ingresso de capital externo
é utilizado na conta do Governo, para abater a dívida,
como se ela tivesse sido paga integralmente.
Na verdade, se o cálculo fosse feito com base nos
valores brutos das dívidas, o percentual seria idêntico
ao recorde histórico já veriﬁcado.
Vale recordar que esse recorde é um percentual
contaminado pela chamada “Crise Lula”, no ﬁnal do
Governo Fernando Henrique, advinda do temor do
mercado de que o candidato favorito nas pesquisas,
o então candidato Lula, ﬁzesse mudanças radicais na
política econômica consolidada no Governo Fernando Henrique. À época, o dólar chegou ao patamar de
R$4,00, valor que elevou ainda mais a dívida e, consequentemente, seu percentual em relação ao PIB.
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Veja a diferença, é um detalhe importante: R$4,00
o dólar àquela época e, agora, R$1,72. Então, essa
é a diferença. Não se pode trabalhar dessa forma os
números, manipulá-los desonestamente, para tentar
iludir a opinião pública do País.
Mesmo levando essas variáveis, ainda seria injusto comparar a dívida bruta de hoje e a do ﬁnal do
Governo Fernando Henrique, exatamente em função
da diferença do dólar, de R$4,00 lá e R$1,72 agora.
Portanto, essa conversão maltrata os números do Governo anterior.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador, V.
Exª me permite um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Com prazer, concedo a V. Exª o aparte.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – É de interesse
de toda a Nação um pronunciamento como o que faz
V. Exª neste momento. Temos aqui de acompanhar e
lamentar que a maioria da população brasileira não consiga perceber isso, por conta justamente da massiﬁcação da publicidade do Governo do PT, que faz com que
as pessoas tidas como alfabetizadas... Todos sabemos
que 80% da população brasileira é alfabetizada, mas
desses somente 25% sabem interpretar o que leem.
Somente 25% sabem interpretar o que leem. E hoje o
senhor está falando aí sobre a Infraero, mas está esquecendo, por exemplo, a Petrobras: agora mesmo o
megainvestidor George Soros vendeu todo o seu ativo
de ações da Petrobras, por justamente estar desconﬁado da utilização política da Petrobras. O senhor está
esquecendo os Correios, que eram exemplo de empresa eﬁciente, que todo brasileiro se orgulhava de utilizar. Hoje, os Correios são exemplo de má gestão; são
exemplo de ineﬁciência, de corrupção. Além do mais,
com relação a este assunto dívida/PIB, temos de ver
também que essa conta que o senhor faz é perfeita, do
dólar a R$4,00 comparado com o dólar a R$1,75. Essa
relação é perfeita, porque o Governo, quando trocou a
parte de dívida em dólar que tinha – porque havia um
preconceito ideológico contra o FMI, contra a dívida em
dólar –, pagou-a em dólar, o que a encareceu demais.
Essa dívida aumentou assustadoramente por isso. Os
juros lá fora eram 5%, 6%; hoje são 2%, 3%, 1% até
ao ano, e começou-se a pagar aqui 12%, 13%, 14%,
15% de juros da dívida interna ao ano, ou seja, três
vezes mais juros. Isso, com certeza, aumentou muito
o endividamento. Além do mais, se essa dívida tivesse
sido em dólar, teria baixado assustadoramente, porque,
quando ele a pagou, o dólar estava R$2,50, R$2,40,
R$2,60 e hoje está R$1,75. São dados como esses
que a população deveria saber, tomar ciência para ver
que estamos vivendo um mundo de faz de conta. Essa
piada do PAC II, sem ter feito nada do PAC I! No meu
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Estado, toda visita do Presidente, até uma reﬁnaria que
já existe desde o tempo de Fernando Henrique Cardoso, uma reﬁnaria de petróleo pequenininha, agora
nominaram ela e ﬁzeram uma inauguração: Reﬁnaria
Clara Camarão. Lá no Estado é chamada “Me engana
que eu gosto”, “Reﬁnaria me engana que eu gosto”. O
aeroporto, toda vida que o Presidente vai lá tem uma
inauguração de um papel que ele assina para fazer
isso, para determinar que faça aquilo, e não sai do
papel. A transposição do São Francisco, que se diz “É
do PAC”, “É do PAC”, “É do PAC”, não tem um pingo
d’água. As pessoas pensam que a transposição do
São Francisco é uma realidade, de tanta publicidade
que tem a respeito dessa transposição. Às vezes, as
pessoas pensam que estão tomando água lá, no Nordeste, da transposição do rio São Francisco. E assim
vai. É um mundo de enganação, de faz de conta, e o
brasileiro está sendo golpeado, está sendo ludibriado
através da mídia. V. Exª sabe que, hoje, para fazer um
candidato, a primeira coisa é fazer logo uma plástica,
ajeitar a maquiagem, cortar o cabelo assim, ﬁcar mais
fashion, não sei o quê, emagrecer. Isso é para enganar
o povo. A pessoa tem que ser o que é, a pessoa tem
que ser o que é e o que foi; e não, quando chega a hora
de se mostrar ao público, ajeitar-se, mudar os óculos,
mudar o corte, mudar isso, mudar aquilo. Isso é típico
do que estamos vivendo: o país do marketing. Por isso
que é uma verdadeira fortuna o que esses marqueteiros ganham para ludibriar, enganar as pessoas. Essa
é a verdade. Meus parabéns, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, pelo aparte de V. Exª. Em relação a essa parte
ﬁnal, acho que cabe ao Senado Federal, ao Congresso
Nacional trabalhar uma legislação em que os candidatos tenham que se apresentar ao vivo, sem Spielberg por trás.
O que temos de discutir na campanha são os
problemas do País e não a soﬁsticação plástica, por
meio das imagens que são transferidas à população,
produzindo um grande impacto. Isso seria um avanço,
certamente, a favor da qualidade do debate no País.
Em relação à Petrobras, V. Exª focaliza muito bem.
Ontem, eu ﬁz um pronunciamento especíﬁco sobre
a questão da Petrobras. Acrescenta V. Exª a situação
dos Correios. Enﬁm, não teríamos tempo para enumerar todos os pontos dos equívocos praticados pelo
Governo e acobertados pela mentira que tem sido a
ferramenta utilizada para sustentar a popularidade do
Presidente da República.
Vou concluir a questão da dívida, para esclarecer
melhor, tentando ser didático. Como explicar, então,
esta relação que o Governo apresenta de 36,7% do
PIB? É simples. O Governo incluiu, no cálculo da dívida
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pública, a dívida externa, como se ela estivesse negativa em US$273 bilhões, o que puxa o valor da dívida
ﬁnal para baixo em mais de US$500 bilhões. Portanto,
o Governo faz uma mágica de US$500 bilhões para
enganar o povo. Não faz muito tempo, o Presidente
anunciou que o Brasil não devia mais, que tinha pago
a sua dívida. Não pagou a sua dívida; o Brasil deve.
A dívida pública externa não foi resgatada. Essa é
uma manobra contábil, própria dos mágicos, para iludir
a população. A mágica é a seguinte: “Devido ao enorme
ﬂuxo de capitais que entrou no País, a partir de 2006,
o Governo abate, do total da dívida externa bruta, os
dólares aqui investidos. Valores que compensam o total
da dívida bruta no valor de US$277 bilhões, em agosto
de 2009”. Portanto, a dívida externa do Brasil é US$277
bilhões. Ela não foi paga. E tornam negativa em US$273
bilhões. Ou seja, o Governo transforma uma dívida de
US$277 bilhões em dívida negativa de US$273 bilhões,
porque essa diferença entre o valor positivo e negativo
da dívida é de US$550 bilhões, um valor cinco vezes
superior à dívida externa no período militar. Ou seja, é
preciso ser muito ignorante para acreditar que o Governo Lula pagou US$550 bilhões em apenas três anos,
como, aliás, o Presidente teve a audácia de aﬁrmar, com
todas as letras, em pronunciamento oﬁcial.
Portanto, esse é o esclarecimento. É uma manobra numérica. Ou seja, vale-se do ﬂuxo de capital
externo, investido no País, na Bolsa ou onde quer que
seja, do setor privado, para abater dívida e tornar uma
dívida que é positiva, de US$277 bilhões, em uma dívida negativa de US$273 bilhões, fazendo a mágica de
desaparecerem US$550 bilhões. São os mágicos do
Governo brasileiro administrando a nossa economia.
Enﬁm, para concluir, Sr. Presidente, agradecendo
a oportunidade de usar todo esse tempo nesta tarde,
no Senado Federal, quero dizer que o que nós desejamos com isto é que o brasileiro tenha as informações
verdadeiras sobre a situação, para que possa fazer
um julgamento correto no momento de votar. Eleja-se
quem tiver mais competência para convencer o eleitor
do País, mas que esse convencimento seja respaldado pela verdade, por números oﬁciais consistentes e
que a mentira, que é uma arma manejada com muita
habilidade pelos atuais governantes, seja repudiada
durante a campanha eleitoral; que seja possível aos
brasileiros, pelas janelas da mentira, encontrar algo
de verdade para escolher o melhor caminho a seguir
neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Acir
Gurgacz.
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Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presidente, eu gostaria de me inscrever para fazer uma
comunicação inadiável, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – V. Exª tem a palavra, já que em seguida teremos um orador inscrito. V. Exª tem a palavra para uma
comunicação.
Senador Acir, só corrigindo, vou conceder a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, eu não poderia deixar de fazer um cumprimento especial à equipe dos técnicos do próprio
Senado Federal que idealizaram e colocaram no ar,
hoje, uma campanha, a campanha do voto consciente: Seu Voto Faz o Congresso Nacional – Você decide
quem faz as leis do Brasil.
Vou ler o que está no escopo da campanha, que
está à disposição de todos por meio do site do Senado Federal e também estará na TV Senado e na Rádio Senado:
As eleições são um dos momentos mais
importantes de uma democracia representativa, como é o caso do Brasil e da maioria das
nações do planeta. Neste segundo semestre
de 2010, cidadãos de 58 milhões de lares,
distribuídos em mais de 5 mil municípios, estarão elegendo os novos integrantes dos poderes executivo e legislativo do País, entre
eles os integrantes do Congresso Nacional,
ou seja, Deputados Federais para a Câmara
dos Deputados, e os Senadores para o Senado Federal.
O que isso tem a ver com você, cidadão?
O Congresso Nacional vota projetos de
leis muito importantes para a vida do País. Um
voto consciente do cidadão, ao Congresso, faz
a diferença na composição do Congresso e,
em conseqüência, diferença na vida do Brasil
e, por extensão, na sua própria vida. O Senado Federal tem consciência de seu papel de
guardião da estabilidade do sistema democrático e, por conseguinte, do valor de uma
campanha de esclarecimento sobre a importância desse ato e atitude cívicos pelos quais
a sociedade escolhe seus representantes em
nível nacional.
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A campanha Seu Voto faz o Congresso
foi realizada com recursos humanos e tecnológicos próprios do Senado Federal, sem uso de
verba publicitária ou agência externa de propaganda. A ideia de uso da temática do futebol de
botão é uma metáfora ligando algo mais abstrato e complexo, como o sistema legislativo,
a algo mais próximo e cotidiano de boa parte
das pessoas, que é o futebol. Nesse jogo, é
como se você escalasse os jogadores, ou as
leis que compõem as regras do jogo de sua
vida. E como se dá essa escalação? Por seu
voto consciente no dia 3 de outubro de 2010.
Dessa forma, a campanha busca favorecer uma maior compreensão da ﬁnalidade e
importância do Congresso Nacional junto ao
eleitorado nacional e incentivar o comprometimento da sociedade com o cenário político do
País, ao engajar-se no ato do voto consciente
para os cargos em disputa no Congresso. Tratase de mostrar a relação de causa e efeito no
gesto cívico da votação.
[No site do Congresso] você encontrará
e poderá fazer download das principais peças
de comunicação da campanha, tais como VT,
spot de rádio, cartaz e um game alusivo ao
tema para uma aprendizagem lúdica sobre
cidadania. O material é de livre uso e reprodução por cidadãos e entidades interessadas
no tema, uma vez que, quanto mais reﬂexão
e discussão houver sobre esse momento tão
importante do exercício da cidadania, a sociedade como um todo é que sai ganhando.
Estamos à disposição para sua manifestação
sobre a campanha pelo e-mail seuvotofazocongresso@senado.gov.br.
Era essa a minha comunicação. Eu não poderia deixar de falar sobre a importância dessa campanha, Sr. Presidente, uma campanha feita pela equipe
do Senado, uma campanha que vem ao encontro de
tudo aquilo que espera a sociedade brasileira neste
momento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Senador Acir, quero cumprimentá-lo pelo importante tema abordado – inclusive, já tive oportunidade
de dar entrevista à Rádio Senado sobre isso. O Congresso Nacional toma uma iniciativa importantíssima,
que é a de esclarecer a população sobre a importância
do Legislativo, sobre a importância da participação do
Deputado Federal e do Senador, e, sobretudo, a de
chamar a atenção para a consciência do voto nessas
eleições. Espero que essa campanha não acabe com
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as eleições, mas, sim, continue, para que a população
possa ser chamada à atenção e, ao mesmo tempo, busque informar-se por outros caminhos, para ver como
é importante para a democracia, para um país livre, a
presença dos Deputados Federais e dos Senadores.
Parabéns, portanto!
Agora, convido a fazer uso da palavra a Senadora
Níura Demarchi, do Estado de Santa Catarina.
A SRª NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago três assuntos
a esta tribuna que considero inadiáveis nesta quintafeira em que o Brasil vive momentos importantíssimos
na sua campanha eleitoral. Eu preciso falar de uma
situação que vive o Estado de Santa Catarina: a crise
dos lácteos.
Os produtores de leite de Santa Catarina
e do Brasil enfrentam mais uma crise causada
pelas importações maciças de leite. “Desta vez
o produto vem do Uruguai, alerta o Vice-Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária
do Estado de Santa Catarina, Nelton de Souza.
Segundo ele, esta é uma das maiores crises,
porque, em plena safra, o preço ao produtor
caiu 6%. A causa é o ﬁm das licenças não automáticas à importação de lácteos do Uruguai,
aprovado pelo Governo brasileiro.
Quero citar aqui, Sr. Presidente, do Portal do
Agronegócio, que essa é uma das mais graves crises
enfrentadas pelo setor, e o Estado de Santa Catarina é afetado diretamente. As importações têm subido
de maneira acelerada nos últimos anos, inclusive, de
2008 a 2010.
Fazemos, então, uma reﬂexão muito breve, Sr.
Presidente:
Lideranças dos produtores das regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País estão
reivindicando que o governo federal estabeleça cotas para o Uruguai, como ocorreu com a
Argentina, também integrante do Mercosul. O
leite uruguaio chega ao país custando aproximadamente R$0,63 o litro, contra um preço
médio nacional de R$0,72. O vizinho tem a
seu favor isenção de impostos, bons solos,
clima e subsídio.
Eu gostaria de deixar isso registrado na tarde de
hoje. É uma preocupação do nosso Estado; é uma preocupação do agronegócio brasileiro, e eu não poderia
deixar de citar essa situação.
Por outro lado, Sr. Presidente...

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senadora,
por obséquio, eu queria fazer um aparte sobre esse
assunto.
A SRª NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois
não, Senador José Bezerra.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Muito pior
do que para os produtores de Santa Catarina isso é
para os produtores do Nordeste. Apesar de sabermos
dessas notícias de chuvas intensas no litoral do Nordeste, principalmente em Alagoas e Pernambuco, o
semiárido nordestino está vivendo uma seca braba,
pesada. Há dez anos não se tinha notícia de seca no
semiárido nordestino. A gente ﬁca até encabulado.
Vão dizer: “Ah, os nordestinos já começaram a chorar
de novo! Choveu tanto. Vimos na televisão desgraça
lá em Alagoas, desgraças em Pernambuco”. Mas, no
meu Estado, é a maior seca dos últimos tempos. Desde
1993, não tínhamos uma seca como essa. A respeito
do leite em pó, o Governo do Estado tem o Programa
do Leite, que foi criado até pelo ex-Presidente desta
Casa, Senador Garibaldi Alves Filho, que compra 155
mil litros de leite por dia e distribui entre as famílias
carentes. Esse é um programa do Governo do Estado.
O que está acontecendo lá? Esse programa serviria
para estimular a nossa bacia leiteira, porque esse
leite era comprado lá e distribuído por lá mesmo. O
que está acontecendo agora? O leite em pó vindo do
Mercado Comum Europeu, do Uruguai e da Argentina está sendo distribuído nesse programa. Ou seja, o
Estado do Rio Grande do Norte, um dos Estados mais
pobres da Federação, está subsidiando a Europa e o
Mercosul, isto é, o Uruguai e a Argentina, ou o Mercado Comum Europeu. O Rio Grande do Norte subsidia
hoje esses países porque é quem está bancando o
Programa do Leite, distribuindo o leite gratuitamente
e pagando, quando era para incentivar a bacia leiteira
local. Mas está empestado de leite em pó justamente
importado, vindo em nome de outras empresas e que
é revendido no Estado para essas usinas, que hidratam e distribuem, quando a ﬁnalidade do Programa do
Leite era justamente desenvolver a bacia leiteira local.
Muito oportuno o seu pronunciamento. O Brasil todo e
principalmente as regiões mais carentes, do pequeno
e miniprodutor rural, é que estão sofrendo as consequências da importação de leite desses países.
A SRª NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obrigada, Senador José Bezerra, pelo seu aparte.
Quero complementar, fazendo-me a lembrança –
colocando o seu Estado nesta situação também – de
que os maus acordos acontecem muito fortemente no
Brasil. Esse mau acordo da liberação do mercado brasileiro de lácteos ao Uruguai faz parte de um acordo
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ﬁrmado no início do ano entre o Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e José Mujica.
O Uruguai se comprometeu a retirar as
restrições sanitárias impostas à carne de frango brasileira em troca da livre exportação de
lácteos ao Brasil. Ao contrário do Presidente
do Brasil, o representante do país vizinho, para
preservar o mercado local, estabeleceu cotas
de participação para o ingresso da carne de
frango brasileira no Uruguai. Os lácteos uruguaios, porém, tem livre acesso ao Brasil.
Quer dizer, é uma injustiça no âmbito do poder
comercial que o Brasil tem, inﬂacionando, de certa
forma, justamente os nossos produtores.
Obrigada pela sua interferência, sempre muito
oportuna. Sei que o senhor é um defensor da agroindústria, da microempresa, das pequenas empresas
deste País, assim como eu também sou essa voz aqui
no Congresso Nacional.
Temos uma vitória também, Sr. Presidente, contra
a carga tributária, inclusive do meu Estado. Num acordo ﬁrmado no último dia 10 de agosto, o Conselho das
Federações Empresariais de Santa Catarina (Cofem)
e a Secretaria de Estado da Fazenda, por ordem e determinação do Governador Leonel Pavan, decidiram
e deﬁniram uma redução de 70% da margem de valor
agregado para 445 produtos incluídos no regime de
substituição tributária a cerca de 28 mil empresas optantes pelo Simples Nacional. Foi mais uma vitória da
união do setor privado catarinense contra a elevação
da já tão alta carga tributária estadual e brasileira. Se
o Governo não voltasse atrás para recompor as vantagens das micro e pequenas empresas, muitas poderiam fechar as portas por não poderem arcar com
a alta de até 80% de ICMS imposta pelo sistema de
substituição tributária.
Quero ocupar este espaço, Sr. Presidente, com
a sua permissão, para congratular-me com a Confederação do meu Estado, especialmente pela visão
pública fortíssima do Governador do Estado de Santa
Catarina, Leonel Pavan.
Mas o que também me traz aqui hoje, Sr. Presidente, é tratar de um assunto que move não só o meu
coração, a minha emoção, mas a mente de todo o povo
brasileiro: o voto. Esse voto como liberdade de exercer,
Srªs e Srs. Senadores, um dever cívico, o voto como
convicção pelo dever obrigatório de votar, não como
compulsão, mas como um dever coletivo de votar na
melhor escolha democrática.
Esse voto, senhores, tão almejado pelos candidatos ao Legislativo e ao Executivo, é a verdadeira
sintonia, essa sintonia secreta do eleitor verdadeiro,
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do eleitor cidadão, tão secreto que não haverá campo
intermediário, midiático. O eleitor verdadeiro exercerá
o dever cívico de interessar-se por uma cultura política
que emerge pela democracia na mais nobre função de
que esse cidadão será o Estado brasileiro nos próximos meses, até o dia 3 de outubro.
O voto secreto, Srªs e Srs. Senadores, justo e
verdadeiro, tanto ao Executivo quanto ao Legislativo,
esse voto inviolável que romperá com as imbecilidades
produzidas e midiáticas do horário eleitoral.
O voto secreto, justo e verdadeiro será a troca
de consciência de ser Estado – Estado porque o povo
é o Membro-Estado – para eleger quem fará as leis e
quem administrará tais leis neste País.
O Poder Legislativo e o Poder Executivo precisam
de um voto que não tenha medo de perder benefícios.
Os benefícios são constitucionais e não se perdem.
Muitas vezes, essas ameaças são recorrentes, ameaças de que, através do voto, perdem-se os benefícios
constitucionais. Muito ao contrário, já se instituiu pelo
voto democrático brasileiro que benefícios constitucionais não são retirados da nossa sociedade.
O voto secreto, o voto justo, o voto ﬁcha limpa,
a partir da análise dos debates, do olho no olho, Sr.
Presidente, é importantíssimo para o nosso País, para
quem vai legislar pelos Estados e pela Federação. Esse
voto sem quotas, senhores, sem artifícios humanísticos,
sem classes, sem poder pelo poder. O voto sincero e
forte pela prevalência da consciência; da consciência
de cada cidadão brasileiro.
O voto da mais longínqua região, Senador José
Bezerra, aquela onde o eleitor vai a cavalo, aquela
onde ele vai de barco, aquela onde ele vai a pé, mas
ele vai fortemente imbuído da sua consciência do voto
imprescindível, da arma constitucional que ele tem na
mão e que terá o mesmo peso, o mesmíssimo peso
do voto do cidadão mais próximo; talvez do cidadão
mais abastado, do cidadão que teve mais oportunidades, do cidadão que arrebanhou mais riquezas. Esse
voto é igual, é igualitário.
É esse o voto que organiza a vida social. É esse
voto que está condicionado ao ideal político de um
país livre, um país forte, um país nacional. O voto
igualitário e individual, que é tão próprio de cada cidadão. No momento em que ele aplicar, ele tutelará a
vida melhor de toda a sociedade. Portanto, ele passa
a ser um voto coletivo.
O voto diante da sociedade que quer representarse no Parlamento, neste Parlamento, no Parlamento
estadual, no Parlamento federal, com seus Senadores,
com seus Deputados, que quer se ver representado
no Governador do seu Estado – no Governador sério
e no Presidente sério.
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O voto competente, cristalino, a favor da cidadania
e a favor da dignidade. Um voto cuja educação cívica
de amar o seu país é o verdadeiro cumprimento ético
de votar no melhor caráter. E isso é um sincronismo,
Sr. Presidente, é secreto, é íntimo, é enxergar essa
possibilidade como a melhor possibilidade de ser Estado. Esse voto é o voto do Estado.
Votar não apenas pelo imperativo legal da obrigação de votar – e é muito discutível a obrigação de
votar. Seria bom se pudéssemos ter um país onde o
voto facultativo fosse tão importante na cabeça de
muitos como o voto obrigatório. Não é pelo imperativo
legal que nós vamos votar. Não é pela obrigação legal
de votar. Mas vamos votar pela integridade de todo o
povo brasileiro. Votar pela nossa República. Votar pelos avanços. Votar contra desmandos, impunidades,
interferências tão recorrentes no País. A cidadania não
pode ter caráter terceirizado, senhores.
Não se vota em times de propaganda eleitoral.
Não se vota em conglomerados. Não se vota em aﬁccionados. Não se vota em aloprados. Não se vota em
invasores das liberdades individuais. Porque a verdade,
senhores, não é propriedade do Estado. A verdade é
propriedade do cidadão. E esse voto não se confunde,
porque líderes políticos ou mesmo o Presidente da República não é o Estado. O Estado é o cidadão.
E não se vota em imagens, imagens bonitas. Inclusive se usa muito o pobre nas imagens bonitas para
fazer valer esse voto. O Senador Alvaro Dias acabou de
fazer aqui referências importantíssimas sobre a questão do Governo Federal, as quais devemos, sim, ﬁcar
atentos. É muito importante, porque sobre estatística
e números é muito fácil de falar. A realidade, contudo,
na base do Brasil, é muito diferente, Sr. Presidente.
Portanto, volto a dizer, não se vota em imagens,
desculpas, descasos, omissões e programas eleitoreiros. O regime totalitário deste País destoa do senso
comum na busca do aperfeiçoamento democrático.
Ora, senhores, o que vemos neste momento é um
aparato, um aparato enorme de maquiagens.
O voto deve estar muito perto, mas muito perto
da responsabilidade. O voto tem que estar dentro da
capacidade objetiva, da capacidade emocional, da
atenção do nosso eleitor. Ele tem que ser um voto de
virtude, ele tem que ser um voto de lealdade, um compromisso consigo mesmo, com a sua família e com a
sua sociedade.
Portanto, ele é o voto do compromisso, do compromisso forte. O voto de construção, senhores, de um
Estado comum para todos e não comum de classes,
que vive dividindo o nosso território nacional, dividindo
opiniões, inclusive onde, muitas vezes, opinião pública não há.
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O voto da verdade acima dos projetos da mordaça da mídia.
A supremacia do voto é a verdade do voto acima
dos mensaleiros deste País, acima das garras ideológicas falseantes dos direitos humanitários, acabrunhados, ﬂertando com a ilegalidade. E aí eu quero dizer,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nunca incluídos
nesses direitos humanitários os presos de Cuba, a
crueldade iraniana, a Sakineh apedrejada. A verdade
do voto acima da impunidade do banditismo que cobre
o nosso País, que assola o Brasil todo, muitas vezes
movido pela elite do Planalto Central.
Eu não poderia, Sr. Presidente, deixar de fazer
essa referência ao voto brasileiro, ao voto do nosso
cidadão. Em que pese a minha ideologia política pensar que o voto facultativo é importante para o Brasil;
pensar que o parlamentarismo é fundamental para o
Brasil; pensar que a descentralização do Orçamento
da União tem que ser feita em prol dos Estados e aos
Municípios; pensar que os Vereadores têm que ser
fortes; pensar que Deputados Estaduais, Federais, Senadores têm que ser eleitos para cumprir mandato, e
mandato forte a favor do Brasil e não a favor de elites
e de compensações; e não usar empresa pública para
fazer propaganda eleitoral; não usar a Petrobras como
o maior programa eleitoral que já se fez neste País;
não usar de Programas de Aceleração do Crescimento,
como se tem visto, que para mim é um programa de
aceleração do caos deste País, porque na verdade, na
verdade e de verdade nada é esse Programa de Aceleração de Crescimento, que tem uma mãe, que diz
que é a mãe, que é candidata e que se coloca como
a mãe de tudo, assim como o pai de todos.
Não podemos admitir, Sr. Presidente, que esse
voto seja confundido por esse tipo de situação que
vivemos hoje no País. Não podemos deixar com que
a confusão da mídia, a confusão dos programas eleitorais políticos interﬁram de forma tão direta no voto
brasileiro.
Faço essas considerações, Sr. Presidente, com
preocupação, mas também com alegria por saber que
o voto é o maior exercício da democracia, esse voto
livre, esse voto condicionado ao coração das pessoas
e às mentes livres deste País.
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Muito obrigada, Sr. Presidente, pelo espaço que
me concedeu a ﬁm de que eu pudesse me pronunciar
dessa forma nesta tribuna, na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agradecemos...
(Manifestação das galerias.)
Não pode haver manifestação das galerias.
(Manifestação das galerias.)
Chamo mais uma vez a atenção da assistência
para o fato de que não pode se manifestar, sob pena de
a Presidência mandar evacuar as galerias. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu do Vice-Presidente do
Tribunal de Contas da União, no exercício da Presidência, o Aviso nº 20, de 2010-CN (nº 1156/Seses - TCU
- Plenário, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 1804/2010–TCU–Plenário, referente a Relatório de Auditoria nas obras de
construção da Barragem Rangel, em Redenção do
Gurguéia/PI.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 19-8-2010
até 24/8
prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 8/9
prazo para apresentação de
relatório;
até 15/9
prazo para apresentação de
emendas ao relatório; e
até 22/9
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à
Mesa do Congresso Nacional.
A matéria será publicada em Avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu do Vice-Presidente do
Tribunal de Contas da União, no exercício da Presidência, o Aviso nº 21, de 2010-CN (nº 1179/Seses - TCU
- Plenário, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional cópia do Acórdão nº 1835/2010–TCU–Plenário, referente a Relatório de Auditoria nas obras de
construção da Adutora Italuís/MA.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 19-8-2010
até 24/8
prazo para publicação e
distribuição dos avulsos da
matéria;

até 8/9
até 15/9
até 22/9
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prazo para apresentação de
relatório;
prazo para apresentação de
emendas ao relatório; e
prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à
Mesa do Congresso Nacional.

A matéria será publicada em Avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 22, de 2010-CN
(nº 1264/Seses - TCU - Plenário, na origem), encaminhando ao Congresso Nacional cópia do Acórdão nº
1922/2010–TCU–Plenário, referente a Relatório de
Auditoria nas obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de São Luís/MA.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 19-8-2010
até 2 4 / 8
prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
até 8 / 9
prazo para apresentação de
relatório;

até 15/9
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prazo para apresentação de
emendas ao relatório; e

até 22/9

prazo para apresentação,
publicação, distribuição
e votação do relatório
e encaminhamento do
parecer da CMO à Mesa do
Congresso Nacional.
A matéria será publicada em Avulsos e no Diário
do Senado Federal de 20 de agosto do corrente.
O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de 2010
(nº 1.407/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Decisão - ACD para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Bocaína
do Sul, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de 2010
(nº 2.140/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Proteção à Maternidade e Infância de
Governador Mangabeira para executar serviço
de radiofusão comunitária na cidade de Governador Mangabeira, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2010
(nº 2.200/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
Santo Antônio do Caiuá para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santo
Antônio do Caiuá, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de 2010
(nº 2.202/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária Conde FM para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Conde, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 250, de 2010
(nº 2.213/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Amigos do Bairro do Aeroporto para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Breves, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2010
(nº 2.231/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Taguaí para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Taguaí, Estado
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2010
(nº 2.221/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amar e Servir para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itajuípe, Estado
da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 270, de 2010
(nº 2.252/2009, na Câmara dos Deputados), que
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–
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aprova o ato que outorga concessão à Rede União
de Rádio e Televisão do Pará Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Barcarena, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 273, de 2010
(nº 2.255/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Defesa Cultural e Artístico
de Paiçandu - ACP para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paiçandu,
Estado do Paraná;
Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de 2010
(nº 2.259/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Rádio Cultural Kanhru - ARCK para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Ipuaçu, Estado de Santa Catarina;
Projeto de Decreto Legislativo nº 282, de 2010
(nº 2.263/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Transvida para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Curralinho, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 283, de 2010
(nº 2.265/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária Laminense para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lamim,
Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 284 de 2010
(nº 2.266/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Novo Horizonte para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Novo Horizonte, Estado
de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 286, de 2010
(nº 2.276/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Comunicação e Cultura Cícero Alves
- ACCCA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pirapemas, Estado do
Maranhão;
Projeto de Decreto Legislativo nº 309, de 2010
(nº 2.088/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação e Movimento Comunitário Beneﬁcente
Cultural Cidadania Taquaritubense para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Taquarituba, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 313, de 2010
(nº 2.163/2009, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ondas FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Colômbia, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 314, de 2010
(nº 2.164/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Difusora
Natureza FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Euclides da Cunha Paulista, Estado
de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 316, de 2010
(nº 2.168/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Ultra
FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
São José do Vale do Rio Preto, Estado do Rio
de Janeiro;
Projeto de Decreto Legislativo nº 319, de 2010
(nº 2.172/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio e
Televisão Belo Monte LTDA. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Senador José Porfírio, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 335, de 2010
(nº 2.049/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Tiradentes Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em ondas médias na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 346, de 2010
(nº 2.326/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Movimento Comunitário Ativa para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mongaguá, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 347, de 2010
(nº 2.330/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Goianésia
do Pará para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Goianésia do Pará,
Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 352, de 2010
(nº 2.368/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Torres &
Camargo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Estrela D´Oeste, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 362, de 2010
(nº 2.147/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à TV Bauru S.A. para explorar serviço de radio-
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difusão de sons e imagens na cidade de Bauru,
Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 384, de 2010
(nº 2.331/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Comunicação Social e Cultural
do Baixo Tocantins para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Barcarena,
Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 392, de 2010
(nº 2.388/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores do Alto da Gangorra para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Iguatu, Estado do Ceará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de 2010
(nº 1.993/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas;
Projeto de Decreto Legislativo nº 416, de 2010
(nº 2.223/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Difusão Comunitária Canaã para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ji-Paraná, Estado de Rondônia;
Projeto de Decreto Legislativo nº 421, de 2010
(nº 2.305/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Cultural Educacional de
Dom Eliseu - PA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dom Eliseu,
Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 431, de 2010
(nº 2.430/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Querência – Acquer para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Querência, Estado de Mato Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo nº 432, de 2010
(nº 2.437/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Patativa Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão;
Projeto de Decreto Legislativo nº 439, de 2010
(nº 2.323/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Empresa
de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Prainha, Estado do Pará;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 450, de 2010
(nº 2.469/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Radiocomunicação Ltda. – SIR para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de São Joaquim
da Barra, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 468, de 2010
(nº 2.478/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural do Povoado Jenipapo - Lagarto/Sergipe para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Lagarto,
Estado de Sergipe;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 472, de 2010
(nº 2.242/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Simpatia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Chapada, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 482, de 2010
(nº 2.475/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação do Movimento de Radiodifusão de São
Valério do Sul para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Valério do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 483, de 2010
(nº 2.484/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Miguelina de Radiodifusão Comunitária para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Miguel das Missões, Estado do
Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 485, de 2010
(nº 2.498/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Vida Nova para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Conceição da
Barra, Estado do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 487, de 2010
(nº 2.518/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio FM Princesa Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Itabaiana, Estado de Sergipe;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 490, de 2010
(nº 2.545/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação do Movimento de Radiodifusão Comunitária
São Francisco de Assis para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Teixeira
de Freitas, Estado da Bahia;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 495, de 2010
(nº 2.440/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Cultural Alzira da Silva Corrêa para executar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Luís Eduardo Magalhães,
Estado da Bahia; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 501, de 2010
(nº 2.564/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio TV do Amazonas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Manaus, Estado do
Amazonas.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 770, DE 2010
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, combinado com os arts. 215, I, a, 216 e 217 do
Regimento Interno do Senado Federal, solicito seja o
presente requerimento encaminhado ao Exmo. Ministro
do MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES para que determine ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes - DNIT que encaminhe, no estrito prazo
constitucional, cópia dos relatórios de ﬁscalização na
qualidade das últimas obras realizadas em trechos das
rodovias federais de Santa Catarina, sejam elas estruturais ou de manutenção. (BR-280 e BR-470)
Justiﬁcação
Tenho recebido queixas sobre a qualidade das
obras realizadas em trechos das rodovias federais
de Santa Catarina, algumas entregues com defeitos
ou com uso de asfalto de qualidade sofrível, havendo
registro de obras que parecem paralisadas, tendo se
observado máquinas estacionadas e materiais se deteriorando ao longo das margens da rodovia.
A Lei das Licitações, em seu artigo 67, prevê que
as obras sejam acompanhadas e ﬁscalizadas por um
representante da administração, que deverá relatar todas as ocorrências, determinando o que for necessário
para regularizar as faltas e defeitos observados:
“Art. 67. A execução do contrato deverá
ser acompanhada e ﬁscalizada por um representante da Administração especialmente de-
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signado, permitida a contratação de terceiros
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações
pertinentes a essa atribuição.
§ 1o O representante da Administração
anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. .....”
Assim sendo, a legislação prevê que o supervisor
dessas obras, quando de sua entrega parcial ou total,
produza relatório circunstanciado dando conta da qualidade dos serviços e das correções necessárias para
se dar o cumprimento do contrato. Conhecer o teor
desses relatórios é essencial para avaliar o trabalho
de ﬁscalização das obras a cargo do DNIT. É necessário veriﬁcar se constam desses relatórios as falhas
que me vem sendo relatadas e, em caso positivo, as
providências adotadas para corrigi-las. – Senadora
Níura Demarchi.
(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 771, DE 2010
Solicita ao Tribunal de Contas da União
cópia do relatório de auditoria referente ao
Processo nº 012693/2009-9, acerca da governança das agências reguladoras que
especiﬁca.
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do disposto no inciso IV
do art. 71 da Constituição Federal, e no inciso X do
art. 90 do Regimento Interno do Senado Federal,
que seja solicitada ao Tribunal de Contas da União, cópia do relatório de auditoria referente ao Processo nº
012693/2009-9, acerca da governança das agências
reguladoras que especiﬁca.
Justiﬁcação
O referido processo é originário de requerimento de autoria do deputado Sílvio Torres, aprovado na
Câmara dos Deputados, solicitando a realização de
auditoria do Tribunal de Contas da União acerca da governança das agências reguladoras que especiﬁca.
As Agências Reguladoras ganharam importância signiﬁcativa na Administração Pública brasileira na
medida em que passaram a deﬁnir políticas setoriais
na área de infraestrutura, absorvendo atribuições que
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antes eram executadas por um elevado número de ministérios que atuavam diretamente na ﬁscalização e
deﬁnição de políticas públicas para esses setores.
Ao pesquisar o funcionamento das Agências constatei que existe um trabalho elaborado pelo Tribunal de
Contas da União que constitui um verdadeiro retrato
dessas Agências.
Assim, apresento este requerimento para solicitar uma cópia do relatório referente ao processo acima citado, a ﬁm de aprofundar meus estudos sobre o
tema. – Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido vai à
publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 772, DE 2010
Nos termos do art. 218, do Regimento Interno,
requeiro voto de pesar pelo falecimento do Vereador
Jessé Santiago, Presidente da Câmara de Vereadores
de Rio Branco, Acre, ocorrido nesta terça-feira, 17 de
agosto, em Cruzeiro do Sul, Acre.
Requeiro, ainda, que este voto de pesar seja levado a toda a sua família.
Sala das Sessões, em 19 de agosto de 2010. –
Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto de pesar
solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 773, DE 2010
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216, do Regimento interno do Senado Federal, combinado com o art.
50 da Constituição Federal, sejam prestadas, pelo Sr.
Ministro de Estado dos Transporte, as seguintes informações, a respeito dos recursos destinados ao Estado
de Roraima entre os anos de 2007 e 2010:
Total de recursos individualizados por rodovia/projeto, com relação das respectivas ordens bancárias;
Recursos por rodovia desdobrados em subelemento de despesa com identiﬁcação do beneﬁciário
da respectiva ordem bancária.
Justiﬁcação
Apesar do volume de recursos destinados ao
Estado de Roraima a mídia constantemente alardeia
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sobre a precária situação das rodovias federais naquele Estado.
Desta forma, em cumprimento ao disposto no inciso
IV do art. 71 da Constituição Federal, solicito as informações em tela. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – O Sr. Senador Gerson Camata enviou discurso à Mesa para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB – ES. Sem
apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, como todo o Brasil, e o restante do
mundo, o Espírito Santo viveu momentos difíceis em
2009, resultantes da crise econômica global. Mas, em
parte graças ao bom direcionamento dos investimentos
por parte do governo estadual, e também à crescente
diversiﬁcação de sua economia, vem demonstrando
sinais de rápida recuperação.
A produção industrial do Estado cresceu 37,2
por cento em dezembro do ano passado, em comparação com o mesmo mês de 2008, segundo dados do
IBGE, o Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística.
No mesmo período, a indústria extrativa, da qual faz
parte a exploração do petróleo, experimentou um crescimento de 55,6 por cento.
O petróleo deu início a um novo ciclo da economia capixaba, que já crescia acima da média nacional,
devido ao desempenho de commodities como minério
de ferro, aço e celulose. O processo de industrialização,
embora tardio, inicialmente estimulou o surgimento de
empresas de pequeno e médio porte, e mais tarde concentrou no Estado grandes plantas industriais.
Em sua prestação anual de contas à Assembléia Legislativa, que fez esta semana, o governador
Paulo Hartung destacou que o terceiro ciclo, sucessor
da agricultura cafeeira e da indústria de base fabrilexportadora, resulta da evolução dos arranjos produtivos consolidados e da emergência do negócio do
petróleo e gás.
Alguns pontos da mensagem do governador permitem traçar um rápido panorama dessa nova economia. A exploração do pré-sal, no Brasil, começou pelo
Espírito Santo, no Parque das Baleias, logo abaixo do
Campo de Jubarte. Mais de 20 milhões de metros cúbicos de gás serão produzidos pelas unidades de tratamento de Cacimbas e do Sul. O Gasene, Gasoduto
Sudeste-Nordeste, ligando Cacimbas, em Linhares, a
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Catu, na Bahia, e ao Rio de Janeiro, permitirá o escoamento da produção, com um ramal até o município
de Cachoeiro de Itapemirim.
Entre outras realizações, o governo estadual obteve da Petrobras a instalação de um porto de suprimentos de plataformas de exploração e produção em
Ubu. Além disso, negocia a instalação de uma fábrica
de fertilizantes em Linhares, e reivindica para o Estado
a sede de um estaleiro que forneceria equipamentos
e faria reparos nas plataformas destinadas à exploração do pré-sal.
A atração de novos investimentos não foi paralisada pela crise econômica, como comprovam a ampliação da Prysmian, que produz cabos utilizados nas
plataformas marítimas para exploração do petróleo,
a instalação da Weg Motores em Linhares e do Estaleiro Jurong em Aracruz. Indústrias que há tempos
exercem atividades no Espírito Santo têm projetos de
ampliação. É o caso da Vale, que constrói sua oitava
usina de pelotização, da Samarco, que deve construir
a quarta usina, e da ArcelorMittal, que atualmente
estuda a construção de uma unidade de laminação a
frio em Tubarão.
A produção de aço poderá ser ampliada caso se
concretize uma usina no sul do Estado, empreendimento liderado pela Vale. No setor de logística, uma vez
viabilizado o projeto da usina, será possível construir
um novo porto de águas profundas, além do que está
em projeto atualmente, e a Ferrovia Litorânea Sul, que
interligará a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Região
Metropolitana ao Porto de Ubu (Anchieta), chegando a
Cachoeiro de Itapemirim, pólo regional do Sul do Estado. Além disso, a dragagem do porto e a ampliação
do cais de Vitória, que permitirão um aumento de até
30 por cento na movimentação de cargas, estão em
fase ﬁnal de licitação.
Em resumo, o início do terceiro ciclo econômico
encontra uma economia bastante diversiﬁcada, em que
convivem as grandes empresas voltadas para exportação, a indústria petrolífera e uma série de arranjos
produtivos, que trabalham tanto para o mercado interno
quanto o externo, como é o caso do moveleiro, metalmecânico, rochas ornamentais, vestuário, cafeicultura,
fruticultura, agroturismo, entre outros.
As potencialidades de desenvolvimento da economia capixaba continuam grandes, e foram afetadas
em pequena medida pelo furacão que varreu o cenário
econômico mundial. O momento da retomada chegou,
e é hora de aproveitá-lo, para que não se perca a perspectiva concreta de crescimento acelerado que nos
últimos anos tem caracterizado o Espírito Santo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 22
minutos.)
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Ata da 145ª Sessão, Não Deliberativa
em 20 de agosto de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Geraldo Mesquita Júnior.
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 34 minutos e encerra-se às 12 horas e 8 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB –
RR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O tempo dos oradores da primeira hora da presente sessão será dedicado a homenagear a Maçonaria
brasileira pelo transcurso do Dia do Maçom, de acordo com o Requerimento nº 114, de 2010, do Senador
Mozarildo Cavalcanti e de outros Srs. Senadores.
Convido para compor a Mesa o Grão-Mestre do
Grande Oriente do Distrito Federal, Jafé Torres, um dos
anﬁtriões, aqui representando Brasília; o Grão-Mestre
da Grande Loja do Distrito Federal, também anﬁtrião,
representando o Secretário-Geral da Confederação da
Maçonaria Simbólica do Brasil, irmão Juvenal Amaral;
o Soberano Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil,
irmão Marcos José da Silva; o Presidente da Confederação da Maçonaria Brasileira (Comab), irmão Rubens
Franz; o Grande Mestre Nacional da Ordem Demolay –
aqui, faço a observação de que ele está simbolicamente
também representando as outras ordens paramaçônicas juvenis da nossa Maçonaria –, o irmão Wilson
José Barbosa Júnior; a Srª Maria do Carmo Melo de
Oliveira Sales, Presidente da Fraternidade Feminina
Cruzeiro do Sul, do Distrito Federal. (Palmas.)
Na impossibilidade de convidar todos os GrãoMestres aqui presentes para representar os Grandes
Orientes de todos os Estados, peço permissão para
convidar o Grão-Mestre do Grande Oriente de São Paulo, irmão Benedito Marques Ballouk Filho, que, portanto, simbolicamente, representa todos os Grão-Mestres
estaduais de todas as potências. (Palmas.)
Sei que muitas autoridades ainda mereceriam
fazer parte da Mesa, mas os irmãos veem que a limitação de espaço não permite que eu convide todos.
Portanto, quero que todos se sintam representados
pelas autoridades chamadas.
Dando início à sessão, peço ao Senador Geraldo Mesquita que assuma a Presidência, já que, como
primeiro subscritor do requerimento, sou o primeiro
a falar.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Quero saudar todos, oferecendo o desejo de um bom dia e de uma excelente sessão para
todos nós. Saúdo os irmãos e as autoridades que
compõem a Mesa.
Concedo, de imediato, a palavra ao eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, que muito honra esta Casa
representando seu belo Estado de Roraima.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Geraldo Mesquita, autoridades maçônicas que acabei de mencionar, que estão
compondo esta Mesa para minha alegria e, tenho certeza, para alegria de todos irmãos aqui presentes e
dos milhares de irmãos que estão nos acompanhando
pela TV Senado.
Ontem tive a honra de receber e-mails de todo
este País, do extremo norte, lá no Caburaí – e aqui é
bom dizer que não é o Oiapoque o extremo norte, embora muita gente ainda esteja repetindo esse equívoco
–, até o extremo Sul, o Chuí. Do leste, na Paraíba, a
oeste, lá no Acre, temos recebido e-mails, nos quais
as pessoas se justiﬁcam por não estarem presentes.
Coincidentemente, neste dia, em todo o território nacional, comemora-se o Dia do Maçom. Então, é normal que os grãos-mestres e os veneráveis dos outros
Estados tenham diﬁculdade de estar aqui.
Nesse sentido, quero registrar algumas presenças importantes, como a do irmão Ballouk, a do irmão Grão-Mestre de Goiás, a do irmão Grão-Mestre
da Bahia, que está aqui representado, e de todos os
outros Grãos-Mestres que, por acaso, não estejam
mencionados na relação que recebi. Quero abraçar
todos, principalmente aqueles que ﬁzeram o sacrifício
de vir a esta sessão.
Sei que, além de ser o dia em que se comemora
o Dia do Maçom, é uma sexta-feira. Então, é realmente
um dia, diríamos, até certo ponto, atípico. E muito me
honra que a Casa esteja lotada, tanto o plenário quanto
as galerias, de maçons, com nossas cunhadas, aqui
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representadas pela Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul do Distrito Federal, dos nossos
jovens da Ordem Demolay, da Associação Paramaçônica Juvenil, das Filhas de Jó.
E é bom que se explique que aquela mocinha
que está ali, com um manto azul e com a coroa, é justamente de uma entidade paramaçônica juvenil chamada Filhas de Jó.
É muito importante que principalmente os não
maçons entendam e possam tirar da cabeça aquela
ideia de que a Maçonaria é uma espécie de confraria
somente dos homens. Pelo contrário, as mulheres na
Maçonaria são vitais para nossa atividade. Aliás, são
tão vitais que só nos tornamos maçons se elas quiserem. Se um homem quiser ser maçom e, na hora da
“sindicância” – quando um grupo de maçons designado vai investigar aquele homem –, sua mulher disser
que não quer que ele entre na Maçonaria, embora
esteja querendo totalmente, ele realmente não entra.
Por quê? Porque a Maçonaria prima pela primeira das
coisas mais importantes que existem na humanidade, que é a família. Ora, se para entrar na Maçonaria,
aquele cidadão já vai causar um mal-estar em casa
ou um desentendimento com a esposa, a Maçonaria
não o aceita.
Então, é bom que se diga isso e é bom que se
diga também que a Maçonaria não é uma instituição
religiosa. Pelo contrário, não é uma religião. É uma entidade religiosa, porque aceita membros de todas as
religiões. Portanto, ela é justamente aquilo que chamamos de entidade que prima pela liberdade e pela
igualdade. Para nós, são iguais todas as crenças. Não
há privilégio de crenças.
Dito isso, quero dizer também algo, a ﬁm de que
não ﬁque confuso para aqueles que não são maçons.
Por que, por exemplo, chamei o Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, chamei o representante da Secretaria da Confederação da Maçonaria Simbólica no
Brasil, chamei o Presidente da Confederação Maçônica
do Brasil, a Comab? Porque somos três correntes da
Maçonaria, mas somos três potências irmãs. Não há
separação entre si, a não ser em relação à administração. Pensamos igualmente no restante.
Também quero aqui – não o ﬁz no início – fazer o
registro da presença de um irmão que, para mim, tem
um simbolismo muito grande, porque foi quem me instalou Venerável, quando fui eleito Venerável na minha
Loja pela primeira vez, que é o irmão Martins.
O irmão Martins é hoje Presidente da Assembleia Estadual Legislativa do Pará. Foi Grão-Mestre
na época do Grande Oriente da Amazônia Ocidental,
quando este abrangia vários Estados da Amazônia
ocidental: Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. De-

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

pois, obviamente, esses Estados passaram a ter seu
Grande Oriente e se separaram do Grande Oriente do
Estado do Amazonas.
Martins, portanto, é uma pessoa que tem um
simbolismo muito forte para mim, e eu não poderia
deixar de fazer este registro, homenageando todos os
homens de bem, maçons e não maçons, que querem,
realmente, ver esta Pátria melhor.
Meus irmãos, quero dizer que, ao assinar, em
primeiro lugar, o requerimento, para que a Hora do
Expediente desta sessão fosse dedicada à comemoração do Dia do Maçom, agi como venho agindo há dez
anos – esta é a décima primeira sessão que o Senado
realiza em homenagem à Maçonaria brasileira – agi
conduzido pelo mais autêntico sentimento de justiça.
Em verdade, estou sinceramente convencido de que
reverenciar a Maçonaria é reconhecer a importância
de uma instituição que soube inserir-se na história com
coragem e dignidade, mantendo-se permanentemente
devotada à causa da liberdade e da plena aﬁrmação
do ser humano.
Com efeito, não há como negar a decisiva ação
da Maçonaria para o desvelar dos dias atuais. A partir
da Europa, ela esteve na linha de frente da Era Revolucionária que, entre ﬁns do século XVIII – vejam bem,
século XVIII! – e ao longo de toda a primeira metade do
século XIX, solapou as bases do antigo regime – monárquico, portanto – e permitiu o advento de regimes
liberais, cuja existência abriu espaço para a democracia de massas que hoje conhecemos. O lema que
embalou os sonhos da revolução francesa (Liberdade,
Igualdade, Fraternidade) está indelevelmente vinculado aos ideais que, historicamente, os membros da
Maçonaria empunharam e defenderam, muitas vezes
com o sacrifício da própria vida.
Não é preciso ir longe, na história da humanidade, para se identiﬁcar, na sociedade maçônica, o
perene compromisso com as teses libertárias. Eu poderia citar exemplos eloquentes. Passei de leve pela
história da França, mas também posso citar a história
dos Estados Unidos, que são mais próximos de nós
e que têm mais a ver com nossa história de América.
Todos os que ﬁzeram tanto a guerra contra a Inglaterra,
para tornar os Estados Unidos independentes, quanto
os que depois constituíram a nação americana foram
maçons. Até mesmo está cunhado, na nota de um dólar, um simbolismo maçônico muito evidente; evidente
para quem não é maçom e evidente mais ainda para
quem é maçom.
Mas, aqui mesmo, entre nós, brasileiros, multiplicam-se os contextos fundamentais da trajetória histórica
da Maçonaria da nacionalidade brasileira, nos quais

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ela sempre se fez presente, não raro representando
papel de grande protagonista.
Nessa perspectiva, podemos identiﬁcar a ação
dos maçons nos movimentos nativistas e emancipacionistas que anteciparam o ﬁm do jugo colonial
português. Mais decisivamente, aliás, a Maçonaria
esteve no centro de todo o processo que culminou
na Independência, em 1822, quer pelo conjunto de
ideias que defendia, quer por ter saído de seus quadros os personagens principais da “trama” que levou
ao rompimento dos laços de subordinação do Brasil à
metrópole portuguesa.
Também não seria exagero aﬁrmar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, dever-se em
larga medida a maçons o difícil, complexo e paciente
trabalho de constituição e de consolidação do Estado
nacional brasileiro. Nesse sentido, a eles também se
deve, ainda que em parte, o extraordinário esforço de
assegurar a unidade territorial do País, façanha que
se mostra ainda mais signiﬁcativa quando se leva em
consideração o cenário de fragmentação que tomou
conta da história da América Espanhola no processo
de descolonização. Enquanto o Brasil permaneceu uno,
a América Espanhola, ao se libertar da Espanha, se
fragmentou em vários outros países.
Por tudo isso, por toda essa longa e heroica história, da qual tanto pode se orgulhar, é que penso estar
a Maçonaria convocada a olhar ainda mais longe. Ela
está sendo chamada a descortinar novos horizontes,
de modo a sintonizar-se plenamente com os anseios
e as necessidades dos novos tempos que estão sendo gestados.
Em outras palavras, há uma história do futuro a
ser escrita. Para tanto, é preciso enfrentar os desaﬁos
que o tempo presente começa a nos apresentar, na
nítida antevisão do que virá. Não há modo mais conveniente, não há maneira mais adequada de fazê-lo
que não seja pela convergência de inteligência e sensibilidade, de ousadia e sensatez.
A exortação que faço, pois, à Maçonaria brasileira, neste dia tão especial, assenta-se na imperiosa
necessidade de que se aprofundem os vínculos da instituição com as mais candentes questões que envolvem
a realidade brasileira atual. Práticas assistencialistas
e ﬁlantrópicas, por mais meritórias que sejam – e são
bastante meritórias –, estão longe de oferecer respostas às dúvidas e aos questionamentos que o País se
faz neste instante.
Ter no passado repleto de glórias uma fonte de
inspiração pode ser o primeiro passo a impulsionar
uma nova caminhada que nos permita contribuir decisivamente para que o Brasil supere as mazelas que
ainda o atormentam como Nação. Isso pressupõe uma
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Maçonaria disposta a entrar no debate dos grandes
temas postos, hoje, em discussão.
A esse propósito, creio que todos os irmãos, todos
os espectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio
Senado estão acompanhando uma pesquisa e uma
série de reportagens feita pela Rede Globo, que ouviu
pessoas, neste Brasil todo, para elencar o que o povo
identiﬁca como prioritário para ele. É muito importante
isto: a gente saber o que o povo está querendo e não
o que alguns iluminados pensam que o povo quer.
O que saiu dessa pesquisa? Até para minha
surpresa, a primeira preocupação do brasileiro: saúde. Como médico, sempre disse que a educação vem
primeiro, porque, sem educação, é difícil a pessoa se
conscientizar de que tem de ter certos procedimento
para não adoecer. Mais importante que curar é fazer
com que a pessoa não adoeça, mas o brasileiro está
sentindo que o principal problema que enfrenta é a
saúde. E por quê? Tenho muita facilidade de explicar.
Aliás, acho que todo mundo sente isto no dia a dia: os
serviços de saúde são péssimos neste País.
Hoje, há uma informação de que o sarampo está
voltando a acontecer no País. Ora, uma doença evitada
por vacinação! Por que está acontecendo? “Ah, porque
vêm imigrantes e tal”. Suponhamos que seja.
O Brasil deveria estar, permanentemente, em
alerta para ter um cinturão de proteção, no País, contra a eventual entrada de uma doença já erradicada,
como é o caso do sarampo. E a poliomielite? Nós não
continuamos vacinando todos os anos? Por quê? Não
temos mais casos recentes, comprovados, de poliomielite autóctone, isto é, surgida no Brasil, mas não
baixamos a guarda em relação a isso.
Isso sem falar nos péssimos atendimentos nos
postos de saúde, nos centros de saúde, nos hospitais,
nos pronto-socorros. Isso é alarmante! E, aí, pergunta-se: será que é porque falta dinheiro para a saúde?
Não é. É porque falta seriedade na administração da
saúde.
Ontem, eu denunciei daqui, meus irmãos um
absurdo, um fato acontecido no meu Estado, onde
medicamentos com prazo de validade a vencer, por
exemplo, em janeiro, eram jogados fora e, ao mesmo
tempo, se fazia uma nova aquisição, com dispensa de
licitação para comprar os mesmos medicamentos. E,
também, esses novos medicamentos comprados com
um prazo de validade exíguo. Quer dizer, é uma forma
de pegar, de roubar dinheiro, de lavar dinheiro com
medicamentos. Isso é um crime hediondo!
Eu apresentei, inclusive aqui está com parecer já
favorável do Senador Romeu Tuma, um projeto de lei
para aumentar a pena no caso de corrupção na área
de saúde e de educação. Corrupção tem de ser puni-
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da, eu diria, até que igualmente em qualquer atividade,
mas na saúde e na educação chega a ser, realmente,
um assassinato, na medida em que alguém chega num
hospital e não tem remédio – mas tem remédio sendo
jogado fora dentro do prazo de validade, tem remédio
sendo comprado com dispensa de licitação, portanto,
mais caro e com prazo de validade exíguo. Isso é o
absurdo dos absurdos!
Por isso é que a saúde vai mal, não é porque falta
dinheiro, não. Não falta. Pode até ser que, por exemplo,
quando existia a CPMF, que foi criada para ﬁnanciar a
saúde, depois tenham desviado a ﬁnalidade da CPMF
para a Seguridade, para fazer caixa do Governo para
apresentar saldo positivo. Realmente, a CPMF tinha
e foi tirada por decisão deste Senado.
Agora, uma emenda constitucional que resolveria todos os problemas de vez é a chamada Emenda
29, que já foi aprovada no Senado e está na Câmara
mofando. Aí, eu pergunto: por que não é aprovada, se
o Governo tem uma maioria esmagadora na Câmara? Por que não é aprovada? Aí, cabe uma reﬂexão
profunda sobre isso.
O segundo item de preocupação dos brasileiros
– educação – vem logo em seguida. No meu entender,
estaria, sob o ponto de vista racional e lógico, a educação em primeiro lugar, mas o brasileiro está doente e
indignado com a situação. O sistema de saúde não está
nem doente, mas na UTI. O nosso sistema de saúde
pública é uma tristeza – embora tenhamos o Sistema
Único de Saúde, que é modelo inclusive para outros
países –, mas se fosse administrado com seriedade,
meus irmãos, com certeza, não faltaria dinheiro.
Educação – nós somos, praticamente, um dos
países mais atrasados no índice de avaliação da educação, pessimamente colocados. Aqui mesmo, na
América Latina, nós estamos atrás de muitos países.
É uma pena que um País como o Brasil não priorize
saúde e educação.
Terceiro item: segurança pública. Isso cada um
sente na pele no dia a ia.
Está na Constituição que é dever do Estado, isto
é, dever dos Governos, garantir saúde, educação e segurança, mas, hoje, o que acontece? O cidadão, além
de pagar imposto para ter isso, para ter segurança, tem
de pagar para ter cerca elétrica, para ter alarme, para
ter até segurança pessoal, porque o Estado não dá,
isto é, o Governo federal e os Governos estaduais.
Para surpresa, também, geral da Nação, o quarto
item de preocupação do povo é emprego. Parece que
esse deveria ser o primeiro, mas vejam como o povo
é sábio. Ele sabe que de nada lhe adianta ter emprego se não tiver saúde, se não tiver educação, se não
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tiver segurança. Por isso mesmo, na resposta dessa
pesquisa o emprego está em quarto lugar.
Depois, vêm: o custo de vida em quinto; a habitação em sexto; o meio ambiente em sétimo; o saneamento básico em oitavo. Isto também é falta de percepção, porque se tivéssemos saneamento básico,
muitas doenças não ocorreriam. O que acontece? Na
maioria das cidades brasileiras, não há esgoto sanitário. O esgoto, às vezes, corre aberto nas ruas e isso
traz uma série de doenças.
Depois, a infraestrutura, de que se fala tanto –
estradas, portos e aeroportos –, o povo coloca como
nono item. Por ﬁm, o que também me surpreende, o
transporte público é colocado em décimo lugar, porque,
repito, o povo é sábio e sabe: de que adianta ter um
bom transporte público se ele não tiver segurança para
sair de casa e pegar o transporte? De que adianta ter
um bom transporte público se ele estiver doente em
casa? De que adianta ter um bom transporte público
se ele não pode educar os ﬁlhos?
Aí, dizem assim: “No Brasil, já existem 97% das
crianças na escola”. Eu pergunto: mas que escola?
Qual escola? É a escola de qualidade? Não é, não é.
Falta desde a carteira escolar à infraestrutura da escola; falta, principalmente, o quê? Incentivo, apoio e
capacitação dos professores, permanentemente.
Então, que esses temas – e aí peço atenção e
os incluo em meu pronunciamento – passem a ser,
realmente, prioridades. Eu sei que a maçonaria atua,
com ações, em muitos desses itens, muitos; mas, meus
irmãos, o certo é que temos de fazer mais e mais.
A Maçonaria está presente em todos os Estados
e em quase todos os Municípios deste País. Há milhares de maçons nas três potências. Há milhares de estabelecimentos que chamamos de “lojas” ou “templos”
em quase todos os Municípios do Brasil. Há Município
que tem 20, 30, dos pequenos; há Município, em São
Paulo, que tem muito mais do que isso, às vezes.
Então, é importante que mobilizemos a Maçonaria
no sentido de usar a infraestrutura física dos prédios
que tem, usar a inteligência dos nossos membros e
agirmos, em parceria ou não, com o Governo, seja
Municipal, Estadual, Federal ou Distrital, no caso do
Distrito Federal.
O importante é que a gente não pode mais ﬁcar como aquela história daqueles três macaquinhos
que, muito simbolicamente, têm ouvidos, olhos e boca
tapados. O primeiro tem as duas mãos nos ouvidos,
para dizer que não está ouvindo nada; o segundo tem
as duas mãos nos olhos, para dizer que não está vendo nada, e o terceiro tem as duas mãos sob a boca,
para não falar nada. Temos de ouvir, temos de ver e
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temos de falar; falar implica agir, porque apenas falar
não muda nada.
Então, esses assuntos todos sugerem uma Maçonaria com capacidade intelectual suﬁciente para
oferecer notável contribuição à sociedade. Isso remete
a uma Maçonaria viva, dinâmica, consciente da sua
força e de espírito aguerrido quando em causa estão
a Pátria, a liberdade, a democracia e a plenitude da
cidadania.
Penso ser essa a melhor forma de se celebrar
a passagem do Dia do Maçom: lembrar a todos que
a integram que, se muito já foi feito – e foi –, muito
ainda há por fazer. Há um enorme campo de atuação
que se estende à frente da instituição a esperar dela
reﬂexão e ação.
Temas exponenciais estão a exigir da cidadania
uma participação ativa. Múltiplos e complexos, esses
temas vão, entre outros, da educação básica, como
já mencionei, de qualidade para todos à geração de
empregos. Da crucial questão das fronteiras nacionais
– tema historicamente relegado a plano secundário,
sem embargo de sua monumental importância estratégica – ao modelo de desenvolvimento da Amazônia,
por exemplo, que privilegie o homem da região, o homem e a mulher da região, e a insira, sem subalternidade e sem falsos dilemas ideológicos ao conjunto
do Brasil.
Vejam que isso não apareceu na pesquisa. Por
quê? Isso não está aﬂigindo a população, ela não tem
ainda consciência disso. Mas como não ter consciência de que, para sermos um País forte, temos de ter
preocupação com a nossa segurança nacional, com a
nossa soberania nacional, com a integridade do nosso
Território, com a defesa nacionalista da Amazônia? O
que se tem feito muito é falar da Amazônia ecoando o
que pensam os países ricos que, aliás, deram péssimo
exemplo para todos ao devastarem suas ﬂorestas, ao
matarem seus índios, e agora querem dar receitas para
nós, brasileiros, de como cuidar da Amazônia e das
nossas minorias: os nossos indígenas, os nossos negros, enﬁm. São temas da maior gravidade em relação
aos quais a Maçonaria, pelo peso de sua história, pela
capilaridade de sua atuação e por sua extraordinária
inserção na sociedade, não pode se omitir.
Assim, penso numa Maçonaria renovada que,
sem se esquecer um minuto sequer de seu passado
grandioso, mas até mesmo como forma de honrá-lo,
mostre-se disposta a atualizar-se.
Imagino, assim, uma instituição que, mantendose ﬁel aos sagrados princípios que nortearam a sua
criação e iluminaram a sua trajetória, seja capaz de
dar o salto em direção ao futuro, abraçando a modernidade e nela atuando de maneira ﬁrme, reﬂetida e
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comprometida com a construção de um Brasil melhor,
mais igual e mais justo.
Enﬁm, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o que externo neste momento de celebração
festiva é um convite aos maçons de todo o Brasil para
que aceitem o desaﬁo de construção deste Brasil novo
e renovado. Em suma, o que faço é exortá-los a se envolverem mais e mais na vida nacional.
Com a credibilidade conquistada ao longo do
tempo, nós, maçons, haveremos de oferecer ao Brasil
o melhor de nossos esforços e de nossa capacidade.
Ao fazê-lo, não tenho dúvida de que estaremos praticando Política no seu sentido mais elevado. Praticar
essa Política, com “p” maiúsculo é o que se espera da
Maçonaria. Uma Política que não se perca nos desvãos que corrompem espíritos e desvirtuam as mais
excelsas intenções. Uma Política que jamais se amesquinhe, se apequene, mas que, ao contrário, enobreça
quem a exercite e que leve a Nação a alcançar seus
mais belos propósitos.
Meus irmãos, estamos a 43 dias das eleições.
Este é o momento em que os maçons, também, não
podem ﬁcar simplesmente preocupados em quem darão o voto consciente, mas em fazer com que muitos e
muitos possam dar votos conscientes, livres de quaisquer amarras, consciente de que aquele voto pode
transformar o País para melhor ou para pior. Então,
é importante que também façamos este trabalho de
cidadania. Não estou falando em partido A, em partido B, de candidato A, de candidato B, mas, de modo
geral, reﬁro-me à luta pelo básico, que é justamente
esse voto limpo, livre e consciente.
É com esse pensamento que saúdo os irmãos
de todo o Brasil, simbolicamente abraçando-os a todos, de Roraima, meu Estado, lá no extremo norte,
no Caburaí, aos demais pontos extremos do País, o
Chuí, no Sul, e, como mencionei, na Paraíba, o ponto
extremo leste, e, lá no Acre, o ponto extremo oeste, na
certeza de estar cumprimentando gente comprometida
com a construção de um Brasil próspero e justo, de
um mundo menos imperfeito e mais feliz.
Portanto, quero dizer que é uma alegria muito
grande poder, neste dia, prestar essa homenagem –
todos a estamos prestando, nós, Senadores, portanto,
o Senado, vocês, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos
e todo o povo brasileiro – à História do Brasil e ao futuro do Brasil.
Muito obrigado! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Parabéns, Senador Mozarildo, pelo seu
pronunciamento!
Há oradores inscritos para, em seguida, também
usarem da palavra.
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Convido a Senadora Lúcia Vânia a usar da palavra.
Em seguida, falará o meu preclaro amigo, o Senador
Adelmir, ilustre representante do Distrito Federal.
Devolvo, com muito prazer, a Presidência desta
sessão ao eminente Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti.
A SRª LÚCIA VÂNIA (PSDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, cumprimento V. Exª pela autoria dessa
propositura.
Cumprimento também o Presidente da Confederação da Maçonaria Brasileira, o Sr. Rubens Franz,
em nome de quem cumprimento todas as autoridades maçônicas que já foram citadas e que compõem
a Mesa.
Cumprimento o Sr. Eurípedes Barbosa Nunes,
Grão-Mestre do Grande Oriente do meu Estado, o Estado de Goiás, e, em seu nome, cumprimento todos os
Grão-Mestres dos Estados aqui representados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao assumir
esta tribuna, tenho o objetivo de colocar-me ao lado
daqueles que prestam justa homenagem a esta secular instituição que é a Maçonaria, neste dia especial,
que é o Dia do Maçom.
Cumprimento o ilustre colega Senador Mozarildo Cavalcanti, que, sendo maçom e propositor desta
sessão especial, nos propiciou a oportunidade de homenagear todos os maçons do Brasil.
Uma instituição do porte histórico, político, social
e cultural da Maçonaria no Brasil expressa-se por meio
dos homens que compuseram e compõem seus quadros. E esses homens foram, todos eles, plasmados nos
ideais de liberdade, de fraternidade e de igualdade.
Por demais, seria ocioso homenagear qualquer
instituição se não fora pelos homens ilustres que a
construíram e, no caso da Maçonaria, participaram,
de forma marcante e aprofundada, da própria história
do Brasil.
Assim, ao prestarmos homenagem ao Dia do
Maçom, homenageamos seus quadros humanos que
ﬁzeram sua história e, por consequência, a história
do nosso País.
Se do ponto de vista histórico os principais estudiosos apontam a Revolução Pernambucana de 1817
como o ponto de partida de sua evolução no Brasil, do
ponto de vista sociocultural a Maçonaria só pode ser
entendida pela marca da sociabilidade, que constitui
seu ideário maior.
Nesse sentido, os marcos da Revolução Francesa
– liberdade, fraternidade e igualdade – foram genuina-
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mente assumidos por aqueles que abraçaram a causa
maçônica, como expressei há pouco.
Fiz questão de participar desta homenagem pela
profunda identiﬁcação que tenho com a Maçonaria do
meu Estado, Goiás. Há dois anos, tive o privilégio de
receber o título de Benfeitora da Ordem e o Diploma
de Honra ao Mérito de Inspetoria Litúrgica, concedidos
pela Maçonaria Filosóﬁca do Rito Escocês do Estado
de Goiás. Calaram profundamente em minha alma as
palavras do Presidente da loja de Perfeição Segredo
e Virtude, Marizil de Oliveira, quando aﬁrmou que, na
minha pessoa, eram homenageadas todas as mulheres goianas. Atribuiu-me ainda a responsabilidade de
defensora dos direitos dos cidadãos e das mulheres
do meu Estado.
Sabedora do papel de companheira e aliada
atribuído à mulher pela ﬁlosoﬁa maçônica, cumpreme exaltar ainda outro viés das preocupações da Maçonaria, qual seja a ﬁlantropia. E os maçons praticam
a ﬁlantropia não como um simples ato de doar, como
desencargo de consciência, mas dentro do conceito
contemporâneo de que a assistência devida ao nosso
semelhante é, acima de tudo, um direito do cidadão e
um dever do Estado. Essa assistência é construtora
da cidadania ao prever a inclusão social como forma
de libertação das mais lamentáveis formas de desigualdade social.
Com essa concepção, a Maçonaria, historicamente secular, tem, por mais paradoxal que possa
parecer, a marca do nosso tempo, isto é, da contemporaneidade.
Homenageamos, assim, os maçons, porque,
pertencendo a uma instituição que traz as marcas da
história, eles se renovam com uma sociedade que
avança social, política, cultural e tecnologicamente a
cada dia. Assim, o papel que tiveram na história do Brasil, como na Inconﬁdência Mineira, na Independência,
na Proclamação da República, continua a plasmar a
construção do presente e do futuro do nosso País. É
com homens assim que conta o Brasil. Não são ﬁguras decorativas, mas participantes do Brasil que todos
nós queremos.
Parabéns, pois, a todos os Maçons do meu Estado de Goiás e do Brasil! Este Parlamento os homenageia pelo que foram, sim, mas, acima de tudo, pelo
que são na construção do nosso País.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agora, concedo a palavra ao Senador Adelmir
Santana, do Distrito Federal.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, autor desta
iniciativa, quero saudá-lo.
Quero saudar também o Grão-Mestre do Grande
Oriente do Distrito Federal, meu amigo Jafé Torres; o
Grão-Mestre da Grande Loja do Distrito Federal, também amigo, Juvenal Amaral; o Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, também amigo, Marcos José da
Silva; o Presidente da Confederação da Maçonaria
Brasileira, Sr. Rubens Franz; o Grande Mestre Nacional da Ordem Demolay, Sr. Wilson José Barbosa Júnior; a Presidente da Fraternidade Feminina Cruzeiro
do Sul, Srª Maria do Carmo Melo de Oliveira Sales; e
o representante dos Grãos-Mestres do Brasil inteiro,
Sr. Benedito Marques Ballouk Filho.
Quero saudar todos os maçons do Brasil que
aqui se encontram presentes e todos os convidados. É
uma belíssima festa, que o Senador Mozarildo soube
convocar na hora certa.
Sr. Presidente, nobres Colegas Senadores e
Senadoras, convidados ilustres, é com satisfação que
aproveito esta oportunidade para saudar uma das mais
relevantes instituições que presta signiﬁcativos serviços à sociedade e ao nosso País. Este é um momento
solene, no qual celebramos o Dia do Maçom.
Não farei aqui qualquer consideração histórica,
pois sua bela trajetória já foi muito bem registrada por
ilustres cronistas ao longo do tempo e também pelo
Senador Mozarildo Cavalcanti, mas me permito tecer
considerações sobre o presente e até prospectar, dada
a relevância não só da instituição maçônica, mas de
seus membros, os maçons, pessoas que têm por vocação e missão preocupações sociais, políticas e existenciais da maior providência e da maior relevância.
O ser humano, dotado de inúmeros questionamentos existenciais, buscou, ao longo de toda a sua
trajetória civilizatória, entender a vida ﬁlosoﬁcamente,
em todas suas dimensões, e desenvolver ações concretas para que o convívio social fosse fraterno e solidário.
Esse é um valor fundamental da cultura maçônica. E os
maçons, por meio de suas ações sociais, comunicam
isso e fazem isso. E a sociedade recebe e percebe a
importância dessa contribuição para a diminuição das
desigualdades sociais e do sofrimento humano.
A busca permanente da realização humana em
seu percurso existencial é outro valor inerente à ﬁlosoﬁa maçônica, e, atualmente, o ser humano necessita
intensamente de valores existenciais referenciais, para
que se possam posicionar adequadamente e viver uma
vida baseada em valores altruístas e na dedicação ao
bem-estar coletivo.
Mais uma vez, o exemplo da educação maçônica torna-se importante para todos nós! A ação social
da Maçonaria, sua preocupação com a coletividade
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e com a fraternidade, torna essa instituição um referencial social, um verdadeiro sol a iluminar as trilhas
obscuras.
Sr. Presidente, nobres colegas e ilustres convidados, este solene momento nos remete a um instante
de reﬂexão e de agradecimento.
Ao analisarmos os desaﬁos que a sociedade brasileira e internacional terão de vencer no transcorrer
do século XXI, constatamos que são desaﬁos fantásticos e que eles somente serão vencidos se atuarmos
em conjunto e se a solidariedade tornar-se um valor
universal. Nesse aspecto, a cultura maçônica e o bom
cidadão maçom poderão contribuir decisivamente para
que ampliemos a capacidade de fazer o bem. Esse é o
desaﬁo presente, com repercussão futura óbvia, meus
caros participantes desta sessão de comemoração do
Dia do Maçom.
Este é também um momento de agradecimento,
pois, ao olharmos retrospectivamente, vemos que a sociedade conta com uma instituição de caráter humanista, que se preocupou desde sempre com o bem-estar
social e com a formação humana baseada em valores
solidários e ﬁlosóﬁcos da maior respeitabilidade.
Conclamo, pois, os maçons, dotados que são
de um senso de cidadania, uma cidadania exemplar,
a continuarem a nos ajudar, nós, políticos, responsáveis pela deﬁnição das regras de funcionamento da
sociedade, legisladores que somos, a construir uma
sociedade cada vez mais justa e equânime na distribuição de direitos e também de deveres.
Sr. Presidente, vivemos um importante momento
para o futuro do povo brasileiro, como bem destacou
nosso Presidente Mozarildo, e os maçons, pela importância que têm e pela inﬂuência social que exercem,
tenho certeza, contribuirão, mais uma vez, para orientar o cidadão a bem escolher seus representantes nas
próximas eleições de outubro.
Costumo sempre – permitam-me – até blasfemar, ao comparar a política com as igrejas. As igrejas,
todas elas, e as sociedades maçônicas também têm
preocupações com os problemas sociais, com as crianças, com os idosos, com os deﬁcientes físicos, enﬁm,
preocupações sociais, mas todas as igrejas têm uma
preocupação fundamental, que é com a alma. Alguns
acreditam em reencarnação, outros, em ressurreição,
mas todos têm uma preocupação com a alma. E costumo dizer – aí é que blasfemo – que a política é a alma
da Nação. Queiramos ou não, nós somos os responsáveis por esta igreja chamada Brasil, e os senhores
podem muito nos ajudar nisso.
Não é possível que ainda haja pessoas que escolhem seus representantes, seus dirigentes, sem fazer
uma análise profunda de quem são. É chegada a hora

530

42996

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de fazermos essa análise com profundidade. Se todos
nós tivermos essa preocupação – instituições, igrejas,
Maçonaria, sociedade, instituições sociais de classe
e federações –, ainda assim, levaremos muito tempo
para formar uma representação melhor. É preciso que
nos debrucemos sobre isso.
Há uma verdadeira descrença na política e nos
políticos, em especial nos políticos do Distrito Federal.
Não aceito isso, porque entendo a política como uma
forma grandiosa de servir à população e ao povo, de
discutir as questões sociais e as questões fundamentais desta igreja chamada Brasil. Os senhores têm um
papel muito importante nesse processo, pela força que
representam no País inteiro.
Esse é meu mais incisivo apelo a todos, porque
também nós, Parlamentares, somos eleitores e participamos dessas escolhas.
Agradeço-lhes imensamente a oportunidade de
falar para um público tão seleto e historicamente tão
importante para a formação da Nação Brasileira, porque
se preocupa com a família, com a cidadania e com princípios de liberdade, de fraternidade e de igualdade.
Portanto, salve o Dia do Maçom!
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após as brilhantes palavras do Senador Adelmir Santana, do Distrito Federal, quero convidar para
usar da palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior,
do Estado do Acre.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, meu caro amigo Senador
Mozarildo Cavalcanti, quero, juntamente com V.Exª,
cumprimentar os ilustres membros da Mesa, já nominados pelo Senador Adelmir, saudar os maçons, os
convidados, as convidadas aqui presentes, a Senadora Lúcia Vânia, os demais parlamentares presentes e,
sob o olhar perene de Rui Barbosa, que, pelo que me
consta, foi um ilustre maçom, oferecer um testemunho, um depoimento acerca da militância do Senador
Mozarildo Cavalcanti, que promove a décima primeira
sessão em homenagem ao Dia do Maçom.
O Senador Mozarildo, embora militante político,
para que os senhores e as senhoras saibam, é um
militante maçônico. Não se iludam. Ele aqui conversa
conosco acerca das questões políticas e, exaustivamente também, sobre a Maçonaria. É com ele que
colho informações e ensinamentos acerca dessa importante organização não só brasileira, mas sobretudo brasileira.
Eu acomodo sensações e sentimentos acerca
da Maçonaria desde criança. A primeira delas, desculpem-me a franqueza: quando passava com os de-
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mais moleques em frente ao prédio da Maçonaria, na
minha cidade, Rio Branco, no meu querido Estado do
Acre, éramos tomados por um misto de respeito, de
certa apreensão e até temor, isso tudo alimentado por
histórias que nos contavam sobre a Maçonaria, certamente exageradas, inventadas. Todavia, na cabeça
de criança, aquilo tudo tomava uma dimensão muito
grande. E essa sensação, essa experiência infantil eu
acomodei, com o passar do tempo, pela compreensão
que fui tendo sobre a atuação e o papel da Maçonaria em nosso País, em meu Estado. Passei a conhecer pessoas que eram membros da Maçonaria. E eu
pensava: “Ora, é maçom, quem diria!” De forma que
desmistiﬁquei, enﬁm, com o passar do tempo, essa
questão a respeito da qual, quando criança, eu tinha
uma compreensão muito pequena.
Mas conversava, há pouco, com o meu querido
amigo Senador Adelmir Santana, que acaba de retirarse, porque está numa missão importante: é candidato,
mais uma vez, nas eleições aqui em Brasília e precisa correr atrás, como dizemos na política. Conversava também com um parceiro de vocês, que é nosso
companheiro aqui no Senado, Fernando Gomide, que,
da mesma forma, também está numa missão árdua.
E recebi deles uma sugestão, ou por outra, disseramme: “Geraldo, muita gente, no Brasil, ainda não sabe
ao certo o que é a Maçonaria, qual é o papel de um
maçom. Assim, se você pudesse falar um pouquinho
sobre isso, seria de grande utilidade”. E isso, claro,
com a certeza de que, logicamente, não estaria falando para esse público seleto, porque as informações
são do vasto conhecimento de todos.
Então, peço permissão, primeiro, ao Senador
Mozarildo, aos ilustres membros dessa Mesa, às senhoras e aos senhores aqui presentes para, acolhendo
a sugestão dos dois amigos, ler um pequeno roteiro
que a minha assessoria preparou, que compreende
perguntas e respostas, assim muito objetivas. E repito: eu me dirijo, sobretudo, às pessoas que nos estão
ouvindo. E saibam que a TV Senado tem uma audiência muito grande, mesmo numa manhã como esta, de
sexta-feira. Por sinal, sexta-feira, nesses últimos anos,
passou a abrigar sessões muito interessantes no Senado Federal, porque normalmente temos um tempo
maior para falar. E aqui surgiram, nas sextas-feiras,
grandes debates sobre temas importantes nos nossos
Estados e no nosso País. Portanto, quero a permissão
das senhoras e dos senhores para me dirigir, sobretudo, às pessoas que nos ouvem e oferecer, de forma
objetiva, alguns esclarecimentos.
Essas respostas foram colhidas em sites que os
senhores e as senhoras bem conhecem, e a informa-
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ção é do seu pleno conhecimento, mas, como disse,
muita gente precisa saber também.
A primeira: o que é a Maçonaria de nossos dias? A
Maçonaria é uma ordem universal, formada de homens
de todas as raças, credos e nacionalidades, acolhidos
por suas qualidades morais e intelectuais e reunidos
com a ﬁnalidade de construírem uma sociedade fundada no amor fraternal, na esperança, com amor a Deus,
à pátria, à família e ao próximo, com tolerância, virtude
e sabedoria e com a constante investigação da verdade sobre a tríade liberdade, igualdade e fraternidade.
Tudo isso dentro dos princípios da ordem, da razão e
da justiça, para que o mundo alcance a felicidade geral e a paz universal.
Uma pergunta que, como disse, desde a minha
época de criança, sempre fazíamos: a Maçonaria é
uma sociedade secreta? A Maçonaria não é uma sociedade secreta no sentido como tal termo é geralmente
empregado. Uma sociedade secreta é aquela que tem
objetivos secretos e que oculta sua existência, assim
como as datas e locais de suas sessões. O objetivo e
propósito da Maçonaria, suas leis, história e ﬁlosoﬁa
têm sido divulgados em livros que estão à venda em
qualquer livraria. Os únicos segredos que a Maçonaria
conserva são as cerimônias empregadas na admissão
de seus membros e os meios usados pelos maçons
para se conhecerem.
E a Maçonaria é uma religião? A Maçonaria não
é uma religião no sentido de ser uma seita, mas é um
culto que une homens de bons costumes. A Maçonaria
não promove nenhum dogma que deve ser aceito tacitamente por todos, mas inculca nos homens a prática
da virtude, não oferecendo panacéias para redenção
de pecados. Seu credo religioso consiste apenas em
dois artigos de fé, que não foram inventados por homens, mas que se encontram neles instintivamente,
desde os mais remotos tempos da história. A saber:
a existência de Deus e a imortalidade da alma, que
tem como corolário a irmandade dos homens sob a
paternidade de Deus.
Alguma imprecisão, peço que alguém me corrija.
A Maçonaria é antirreligiosa? A Maçonaria não
é contra qualquer religião. Ela ensina e pratica a tolerância, defendendo o direito de o homem praticar a
religião do seu agrado. A Maçonaria não dogmatiza as
particularidades do credo e da religião. Ela reconhece
os benefícios e a bondade, assim como a verdade de
todas as religiões, combatendo, ao mesmo tempo, as
suas inverdades e o fanatismo.
E a Maçonaria é ateísta ou meramente agnóstica? A Maçonaria não é ateísta nem agnóstica. O ateu
é aquele que diz não acreditar em Deus, enquanto o
agnóstico é aquele que não pode aﬁrmar consciente-
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mente se Deus existe ou não. Para ser aceito e ingressar na Maçonaria, o candidato deve aﬁrmar a crença
em Deus.
A Maçonaria é um partido político? A Maçonaria
não é um partido político. Ela não tem partido. Por princípio, a Maçonaria apoia o amor à pátria, o respeito às
leis e à ordem, propugnando pelo aperfeiçoamento das
condições humanas. Os maçons são aconselhados a
se tornarem cidadãos exemplares, a se afastarem de
movimentos cuja tendência seja a de subverter a paz
e a ordem da sociedade e a se tornarem cumpridores
das ordens e das leis do país em que estejam vivendo,
sem nunca perder o dever de amar seu próprio país.
A Maçonaria é uma ideologia? A Maçonaria não
é uma ideologia. Ela não se envolve com as sutilezas
da ﬁlosoﬁa política, religiosa ou social, mas reconhece
que todos os homens têm uma só origem, participam
da mesma natureza, têm a mesma esperança e, por
conseguinte, devem trabalhar em união para o mesmo
objetivo, o de felicidade e bem-estar da sociedade.
Então, o que é a Maçonaria? A Maçonaria é uma
organização mundial de homens, que, utilizando-se de
formas simbólicas dos antigos construtores de templos,
voluntariamente se uniram para o propósito comum de
se aperfeiçoarem na sociedade.
Admitindo em seu seio homens de caráter, sem
consideração à sua raça, credo ou cor, a Maçonaria
se esforça para constituir uma liga internacional de
homens dedicados a viverem em paz, harmonia e
afeição fraternal.
E qual a missão da Maçonaria? É a de fazer amigos, aperfeiçoar suas vidas, dedicar-se às boas obras,
promover a verdade e reconhecer seus semelhantes
como homens e irmãos.
A missão da Maçonaria ainda é a prática das
virtudes e da caridade, reconfortar os infelizes, não
voltar as costas à miséria, restaurar a paz de espírito
e a paz aos desamparados e dar novas esperanças
aos desamparados.
Enﬁm, há uma série de outras questões que esclarecem o papel do maçom e da Maçonaria. Mas, não
vou mais cansá-los. Creio que aqueles que estão nos
ouvindo receberam informações básicas. Se já não
sabiam, têm agora oportunidade de ter conhecimento da existência de uma organização importante, não
só para o nosso País, mas mundialmente, que teve e
tem, em cada recanto deste mundo, papel destacado,
histórico, em momentos cruciais.
Aqui no nosso País, podemos ressaltar o papel
desempenhado pela Maçonaria no processo que levou ao ﬁm da escravidão, no processo que deﬂagrou
e instituiu a República no nosso País, com a sua proclamação; enﬁm, é um dia de homenagearmos, com
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muita satisfação, a presença das senhoras e dos senhores, dos ilustres integrantes desta Mesa, acompanhados do Senador Mozarildo Cavalcanti, e de tantos
que não puderam comparecer. Quero dar-lhes os parabéns pelo papel que V. Sªs vêm desempenhando,
por vezes silencioso, mas efetivo e transformador. Isso
é que importa.
Portanto, as minhas homenagens aos maçons
pelo seu dia e a essa grande instituição, a Maçonaria,
pela sua existência.
Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia
a todos! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Agradeço ao Senador Geraldo Mesquita, que,
não sendo maçom, mostrou bastantes conhecimentos
maçônicos, como também relatou sua experiência de
juventude sobre as sensações que as crianças têm
quando passam na frente de um templo maçônico.
Quero agora passar a palavra aos homenageados, todos nós, na ﬁgura dos componentes da mesa,
iniciando pelo Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, o irmão Marcos José da Silva.
O SR. MARCOS JOSÉ DA SILVA – Exmº Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, Presidente desta sessão
e também autor da propositura para que esta sessão
se realizasse, já agradecemos antecipadamente esse
seu trabalho em prol da Maçonaria e o esclarecimento
ao público em geral a cada momento como este que
se realiza neste Senado.
Senhoras e senhores, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, meus irmãos, é com muita alegria que aqui
estamos. Viemos aqui com muita satisfação para prestar certos esclarecimentos com relação ao ano que
passou e a esta data que se comemora.
Houve um grande feito este ano na Maçonaria,
que foi o apoiamento irrestrito e total à aprovação do
Ficha Limpa. Isso foi de suma importância para nós,
Sr. Senador, porque é o que o povo brasileiro sempre
reclamou. O povo esperava que tomássemos essa decisão. E os senhores a tomaram acertadamente. Os
nossos parabéns a V. Exªs!
Mas, para que se efetive realmente o projeto Ficha Limpa e para que possamos fazer o ﬁltro, é preciso
mais rigor, Sr. Senador. Não são somente oito anos, que
passam muito rapidamente. Em oito anos, as pessoas
vão, mas, daqui a pouco, estarão aí, fazendo os mesmos atos condenáveis. É preciso que façamos com que
essas pessoas que cometem esses atos gravíssimos
sejam, de fato, de uma vez por todas, extintos. Que
não mais se permita que elas participem de sufrágios
eleitorais! Isso é o que queremos, porque já vimos pessoas aqui que, por algum tempo, ﬁcaram afastados da
vida política e que, quando retornaram, cometeram os
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mesmos erros anteriores, com mais perfeição, o que é
pior, tentando fazer com que não fossem alcançados.
Isso é importante para nós.
Também nos preocupamos com o aspecto relacionado à saúde. Nós nos preocupamos com isso
ao ponto de reclamar maiores recursos para a saúde.
Mas, além dos recursos, o mais importante ainda, senhores maçons e ilustres irmãos, é a veriﬁcação da
utilização desses gastos. É preciso mais seriedade
com relação a isso, porque não adianta dispormos de
recursos para a saúde, se sabemos que eles não são
utilizados onde se propunha que fossem. Isso é muito
importante para nós.
Também estamos atentos, por meio de nossos
membros, por meio de nossos conselhos, a uma vigilância mais perfeita e mais insistente. Não queremos
ser injustos, queremos ser justos com aqueles que,
hoje – é o que vemos nos noticiários –, estão à míngua
nas portas dos hospitais, chegando ali de madrugada
e não sendo atendidos. E isso ocorre não somente no
Distrito Federal, mas em todo o Brasil. É uma vergonha para nós! Nós, que desfrutamos de algum plano
de saúde, ainda temos alguma regalia. E o outro? E
o povo? E o povo imenso? Nós, maçons, temos, sim,
responsabilidade por isso, pois fomos os grandes idealizadores da nossa República, da nossa libertação. E,
hoje, somos devedores de uma ação mais ﬁrme, para
que a população seja mais bem atendida.
No campo educacional, ocorre a mesma coisa.
Estamos vendo que, aos poucos, criam-se instituições
superiores, mas a qualidade do ensino cai cada vez
mais. Posso lhes dizer isso e assegurar isso, como
professor universitário que fui durante 27 anos. Quando se faz hoje qualquer concurso, qualquer prova de
habilitação, vemos que, infelizmente, a grande maioria não logra êxito. É a qualidade do ensino que cai a
cada dia. Mas essa qualidade do ensino vem se desgastando desde o primeiro passo; isso se dá no Primeiro Grau, no Segundo Grau, no curso universitário.
Também nós, maçons, temos de ter responsabilidade
com relação a isso.
O grande lema que temos é o fabuloso programa
Maçonaria Contra as Drogas, que nos orgulha muito,
pois sabemos que as drogas assolam o País e fazem
com que famílias inteiras sejam dizimadas, com que
esperanças sejam completamente esgotadas. Vemos
nossa juventude refém desse mal terrível. É bom que
se ressalte que não é só aquele vício vinculado às
drogas não permitidas, pois o álcool é permitido, e ele
é o grande devastador da família brasileira. É preciso
também que continuemos ﬁrmes no nosso propósito
de difundir na juventude o perigo das drogas, tanto as
lícitas, quanto as ilícitas. Isso é muito importante.
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Também temos preocupação com a segurança,
mas cabe a todos nós, sim, por meio de nossas lojas,
começarmos movimentos, mediante apoio que faremos, no sentido de elaborarmos políticas mais acertadas por meio daqueles que nos representam. Daí a
necessidade da responsabilidade que temos quando
da eleição que ora se aproxima.
É preciso que tenhamos a consciência de não
votar apenas naquele que nos vai representar por ser
um colega de classe, por ser um amigo ou por ser um
elemento que conhecemos na televisão ou no rádio. É
preciso que vejamos também aqueles que realmente
têm algo a oferecer ao País e não nos deixemos levar
por aquele nosso esquecimento. Nossa memória, muitas vezes, é muito curta, e aqueles que foram alvo do
noticiário na imprensa falada, televisada e escrita também são candidatos e, muitas vezes, são reconduzidos
ao cargo. É a oportunidade que temos da renovação,
mas uma renovação consciente. E temos certeza de
que os maçons jamais deixarão de participar efetivamente de qualquer processo que possa trazer benefícios para a população em geral e para o Brasil.
Por isso, Senador Mozarildo Cavalcanti, eu o
parabenizo por este espaço que é dado à Maçonaria,
para que nos possamos manifestar.
Quero também, ﬁnalmente, como sempre o faço,
ressaltar que realmente a Maçonaria não é uma religião, mas tem sua religiosidade, e aqueles que nos
ouvem e nos veem hoje podem ter a certeza de que
não existe reunião maçônica sem que haja a presença
da Bíblia Sagrada e sem que façamos a leitura de um
dos seus trechos. Aí está nossa religiosidade, aí está
nosso respeito ao grande arquiteto do universo, que
é Deus. Assim o denominamos, pois nossos irmãos
estão espalhados por toda a superfície da Terra, e eles
pertencem a diversas religiões.
Por isso, mais uma vez, agradeço ao Senado e a
V. Exª por esta gentileza que nos é ofertada.
Digo a vocês, maçons, que estamos calados, mas
não estamos acovardados. Podemos fazer muito mais!
Se estivermos unidos, seremos imbatíveis.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após as palavras do Grão-Mestre do Grande
Oriente do Brasil, irmão Marcos José da Silva, quero,
agora, conceder a palavra ao Grão-Mestre da Grande
Ordem do Distrito Federal, que, neste evento, está representando o Secretário-Geral da Confederação da
Maçonaria Simbólica do Brasil, nosso amigo, o irmão
Juvenal Amaral.
O SR. JUVENAL AMARAL – Exmº Senador, irmão Mozarildo Cavalcanti, que trouxe para este Senado
Federal os ensinamentos maçônicos, Presidente des-
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ta sessão e autor da proposta para a realização desta
sessão magna em homenagem à Maçonaria brasileira e em comemoração ao Dia do Maçom, em nome
da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
(CMSB), por delegação de nosso Secretário-Geral,
irmão Nathaniel Carneiro Neto, apresento os efusivos cumprimentos das 27 Grandes Lojas Maçônicas
Brasileiras, extensivos a todos os irmãos Senadores,
bem como às Srªs e Srs. Senadores presentes, pela
realização de tão signiﬁcativa cerimônia.
Cumprimento o Senador e amigo Adelmir Santana, o Senador pelo Acre que, realmente, prestou um
grande serviço à nossa ordem,com a ressalva de que
uma das grandes e fortes maçonarias em nosso País
é exatamente a do Estado do Acre.
Quero saudar o Grande Oriente do Brasil, por
intermédio do Soberano Grão-Mestre Geral, irmão
Marcos José da Silva, estendendo os cumprimentos a
todos os Grão-Mestres estaduais federados ao GOB.
Saúdo o Sereníssimo irmão Rubens Ricardo
Franz, Grão-Mestre do Grande Oriente de Santa Catarina, Presidente da Confederação Maçônica do Brasil (Comab), e a todos os Grãos-Mestres estaduais
confederados.
Saúdo também o eminente irmão Jafé Torres,
Grão-Mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, com
o qual estamos desenvolvendo um trabalho profícuo em
prol da fraternidade maçônica do Distrito Federal.
E, por ﬁm, saúdo a cada um e a todos, cunhadas,
irmãos, sobrinhos da Grande Loja Maçônica do Distrito
Federal, do Grande Oriente do Brasil e da Comab.
Senhoras e senhores, inicialmente, é necessário
que analisemos com profundidade o signiﬁcado mais
amplo do reconhecimento à Ordem Maçônica pelos
relevantes serviços prestados à nossa Pátria, ao longo
de toda a história do Brasil, da Monarquia à República,
até aos dias atuais.
Entendo que este reconhecimento implica a renovação automática do compromisso de todos os maçons para com o futuro de nossa Pátria.
Noticias vindas do Norte, do Sul, do ocidente e
do oriente, nos dão conta de clamores da sociedade
brasileira pela participação mais ativa da Maçonaria
em defesa de nossos direitos fundamentais.
A Ordem Maçônica é uma escola de formação de
valores e, como tal, indutora do grande círculo virtuoso que deve ser implantado em nossa classe política.
A busca incessante da verdade, uma das premissas
maçônicas, tem que tomar lugar em nossas ações
pessoais, proﬁssionais ou políticas.
Acredito ﬁrmemente, irmão e Senador Mozarildo Cavalcanti, que é necessário incentivar os jovens
e os homens de bem a participarem da vida política
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de nosso País, conforme dito por V. Exª em palestra
aos jovens sobrinhos da Ordem DeMolay em nossa
grande loja.
É importante ressaltar a proclamação feita pela
CMSB, durante sua 39ª Assembleia, realizada no mês
de julho próximo passado, na cidade de Belém:
A Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
(CMSB), que congrega as 27 grandes lojas brasileiras,
representando mais de 100 mil maçons, espalhados por
todos os Estados brasileiros, conclama o povo brasileiro
para que, unidos, continuemos na defesa intransigente
da ética, da moral e da soberania nacional, propugnando, ainda, pela garantia permanente da liberdade
de imprensa, como alicerce do Estado Democrático de
Direito; pelo exercício do voto consciente, afastando do
cenário político candidatos não comprometidos com o
decoro necessário ao desempenho da função pública;
pela observância da proteção ambiental adequada, que
assegure o desenvolvimento sustentável e a qualidade
de vida da população; pelo combate aos grupos extremistas existentes no Território Nacional, exigindo ação
imediata das autoridades constituídas, pondo ﬁm às
suas atividades ilícitas; E, ﬁnalmente, pela necessidade de implementar ações efetivas de enfrentamento à
disseminação das drogas, à criminalidade e de defesa
à juventude, visando reduzir o lamentável estado de
insegurança que permeia a sociedade brasileira.
O documento foi assinado pelo Grão-Mestre do
Estado do Pará, Irmão José Nazareno.
Finalmente, meus queridos irmãos, sairei daqui
gratiﬁcado pelas homenagens à Ordem Maçônica, preocupado pelo imenso trabalho que nos espera, mas
conﬁante na proteção do Grande Arquiteto do Universo
a toda a família maçônica universal.
Muito obrigado a todos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Em sequência, após as palavras do nosso irmão Juvenal Amaral, representando a Confederação
da Maçonaria Simbólica do Brasil, portanto, as Grandes Lojas, quero conceder a palavra ao irmão Rubens
Franz, Presidente da Confederação Maçônica do Brasil, a Comab.
O SR. RUBENS FRANZ – Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, Exmº. Senador, irmão fraterno, Mozarildo Cavalcanti; fraterno Irmão Marcos José da Silva,
Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil; fraterno Irmão Juvenal Batista do Amaral, Grão-Mestre da muito
respeitável Grande Loja do Distrito Federal, neste ato
representando a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, a CMSB, o nosso fraternal abraço e
consideração.
Senhoras, senhores, meus irmãos, sociedade
brasileira que nos ouve neste momento através do Rá-
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dio e da TV Senado, fraterno irmão Jafé Torres, nosso
carinho, nossa atenção, nossa consideração, nosso
reconhecimento pelo vosso trabalho.
Representando a Confederação Maçônica do
Brasil – Comab, na condição de seu Presidente, aqui
irmanada com o Grande Oriente do Brasil – GOB e
com a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil – CMSB, digo-lhes que é honroso, sim, agradecer
a distinção que ora nos concede a instituição Senado
da República, que, assim, reconhece e exterioriza os
feitos da Maçonaria Brasileira, que notavelmente ilustram a história da Nação, isso quando se comemora o
Dia do Maçom Brasileiro, lembrando-nos o muito com
que a Ordem Maçônica tem participado, com suas
ações e seus homens, para a construção da nacionalidade brasileira.
Neste pronunciamento, vale ressaltar, como já
disse o Senador que nos antecedeu, a ﬁgura do ilustre
e histórico cidadão e maçom brasileiro Rui Barbosa,
que aqui do alto da mesa, aqui no Senado, com a sua
imagem exposta acima da mesa diretora, mostra-nos
neste momento um semblante de preocupação e até
mesmo de indignação.
Se aqui estivesse, nesta tribuna, como Senador,
certamente suas palavras atravessariam peitos, corações, mentes e consciências de cidadãos e cidadãs
que pouco têm honrado a pátria brasileira.
Meus queridos jovens que nos assistem das
galerias, ele não está em corpo, mas está aqui, vivo
na mente e na lembrança daqueles que conhecem a
grandeza da história brasileira, com liberdade de expressão do pensamento de forma responsável, embora
alguns, ainda toscos, tentem silenciá-lo.
Há que se perpetuar na memória dos brasileiros os feitos da Maçonaria Brasileira na construção e
defesa da Pátria, legítima motivação desta comemoração do Dia do Maçom Brasileiro, que oﬁcialmente
festejamos no dia 20 de agosto – hoje, portanto –,
data na qual, em 1822, em sessão da Loja Maçônica
Comércio e Artes, após vibrante e patriótica alocução
do Irmão Joaquim Gonçalves Ledo, foi aclamada maçonicamente a Independência do Brasil, historicamente
proclamada no 7 de setembro imediato pelo Irmão e
Imperador D. Pedro I.
Na verdade, não foi só no Brasil que o movimento libertário nasceu dos Templos Maçônicos. Mundialmente, foi a partir das Lojas Maçônicas que nasceram, desenvolveram-se e propagaram-se os ideais
de liberdade dos povos, notadamente no continente
americano.
Muitos maçons, corajosa e honradamente, tombaram na defesa da Pátria surgente, doando a própria
vida em holocausto. Tais sacrifícios aumentaram o ar-
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dor libertário, pois nas Lojas Maçônicas se propugnava
a independência dos povos, que resultaria em maior
felicidade para a humanidade numa sociedade mais
justa e perfeita, inserida em uma nova situação política e social, consagrada pela Revolução Francesa,
que, com a participação de muitos maçons, pregava
a liberdade, a igualdade e a fraternidade, tríade perpetuamente ensinada em nossos Templos.
Sabedor do posicionamento maçônico em busca
da independência, o maçom José Bonifácio propôs,
então, o ingresso de Dom Pedro na Ordem Maçônica,
o que ocorreu em 2 de agosto de 1822.
Com a iniciação maçônica de Dom Pedro, os
trabalhos pela independência ganhavam força e vigor, motivados principalmente pelo notável e histórico
discurso de Gonçalves Ledo, em sessão conjunta de
Lojas Maçônicas, que, no encerramento do pronunciamento, advertiu Dom Pedro: “Cumpre aparecer entre
as nações como rebeldes ou como homens livres e
dignos de o ser. Tu já conheces os bens e males que
te esperam e à tua posteridade”. E concluiu com indignação: “Queres ou não queres? Resolve, Senhor!”.
Foi o suﬁciente para conscientizar Dom Pedro de que
a independência aconteceria com ele ou sem ele. E,
assim, concordando, resultou, em Loja Maçônica novamente, a proclamação da Independência do Brasil.
Era 20 de agosto de 1822.
Na sequência, com sua comitiva, retornando a
São Paulo, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro
foi alcançado por dois mensageiros da Corte, que lhe
entregaram correspondências, uma das quais alertando que Portugal movia ações para frear o movimento
de independência. Em vista disso, pelo sentimento
patriótico, decidiu Dom Pedro trazer a público o que
já havia sido decidido nas Lojas Maçônicas anteriormente, levando-o a proferir o histórico e libertário brado de “Independência ou morte”. Era 7 de setembro
de 1822.
Nacionalmente, o Dia do Maçom foi instituído em
1957 por proposição da muito respeitável Grande Loja
de Santa Catarina.
Mas a Maçonaria não é só lembrança do passado, Exmºs Senadores. Somos nós, os Maçons, cidadãos crentes em um ente superior que respeitam
as religiões.
Faço, a propósito, uma consideração. Muitos nos
tentam comparar a uma religião ou nos impingir o caráter de religião. Não somos religião. Não concorremos
com religiões. Temos objetivos distintos dos das religiões e valorizamos as religiões, bem como o Estado
laico e de direito. Somos uma força viva no contexto da
Nação, sempre atentos e prontos a defender a justiça,
a liberdade, a cidadania e a soberania da Pátria.
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Nós, maçons, no decisivo momento que vivemos,
estamos decididos a oferecer os necessários sacrifícios
para a defesa das reformas que a atualidade está a
exigir em favor da nossa Pátria. Estamos decididos a
lutar pelo que a sociedade brasileira já decidiu e que
alguns poucos e inﬂuentes teimam em não querer ouvir
e aceitar: o povo quer, sim, ﬁchas limpas, quer ﬁchas
limpas no Legislativo, ﬁchas limpas no Executivo, quer
ﬁchas limpas no Judiciário, inclusive para ocupar cargos comissionados.
Os que não se inserem no contexto dos chamados
ﬁchas limpas de fácil comprovação e os de consciência, mesmo não sendo alcançados pela interpretação
por alguns míopes do desejo soberano do povo brasileiro, o serão pela história. A história fará com que
seus netos e bisnetos tenham vergonha de dizer um
dia que tiveram antepassados que agrediram a ética,
a cidadania e o bom senso de um ser humano justo
e perfeito.
Brasileiros e brasileiras, digo-lhes mais, os maçons da Confederação Maçônica do Brasil, irmanados
com o Grande Brasil e a Confederação da Maçonaria
Simbólica do Brasil, estimulam a prática do voto consciente e estão empenhados na extinção do passivo
social deste País. Somos uma instituição que atuou
bravamente pela abolição da escravatura, nós temos
história e temos lastro comprovado de atuação pela
erradicação do passivo social dos nossos povos, que
têm, sim, amplas desigualdades sociais ainda.
Por isso, há necessidade de contínuas políticas
e aplicações de recursos em programas orientados
pela inserção social com qualidade de vida e de forma
sustentável. Mas isso não pode ser palco de manobras
políticas, de disputas ideológicas e de estímulo à segregação social ou de classes, pois o século passado,
o século XX, já derrubou muros, e essas práticas estão
condenadas ao passado.
Informamos à sociedade brasileira que estamos
empenhados na revisão da Política Nacional de Direitos Humanos, que contempla pontos positivos, claro,
mas que precisa sim, ilustres Senadores, de uma ampla revisão a partir de uma representativa participação no processo de discussão e análise no âmbito do
Congresso Nacional.
E mais, estamos comprometidos a propugnar, sem
desfalecimentos, pelo contínuo respeito aos direitos
humanos – nossa tradição e nossa história –, assim
como pela atuação conjunta e equilibrada do capital e
trabalho – trabalho e capital, alicerçados nos princípios
de Liberdade, Igualdade e Fraternidade e na promoção
e mobilização por reformas, como, entre outras, as seguintes, que são tão necessárias neste País:
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– A Reforma Tributária aliada à redução do custo
do Estado para uma maior margem de investimentos
na área social e de infraestrutura, com justiça social
e com harmonia entre capital e trabalho e trabalho e
capital.
– A Reforma Agrária, com respeito à propriedade
e ao homem do campo.
– A Reforma da Legislação Ambiental, aceitando
o fato de que o Brasil é um país que tem dimensões
continentais e necessita avaliar melhor as suas realidades, respeitando o meio-ambiente e permitindo, de
forma sustentável, que os agricultores possam continuar
a produzir renda e gerar empregos, contribuindo com
efetividade para o equilíbrio e a inserção social.
– A Reforma Política, com a adoção do voto distrital, objetivando corrigir discrepâncias e resultados
eleitorais e, igualmente, restabelecer a dignidade dos
partidos políticos, da arte da política, nas suas reformulações restabelecendo a ﬁdelidade ideológica e
partidária.
Enﬁm, busquemos a urgente e imprescindível
reforma, a mãe de todas as reformas: pela educação
cidadã empreendedora e eﬁciente – o grande projeto
–, com a conscientização convicta de brasilidade e
pelo sólido exercício da honestidade, principalmente
pela eliminação da corrupção, tão comum em nossa
sociedade e que somente aos poucos legítimos cidadãos causa irritação e revolta.
Neste ponto, no que tange à educação, tramita
no Congresso a proposta do plano decenal para a educação brasileira – diretrizes do ensino – com vigência
para 2011 a 2020. Nesse documento se estabelecem
metas de equiparação, no ﬁnal do período, ao ensino
no mundo desenvolvido – como se o mundo desenvolvido fosse dar um break, parar em seu progresso no
ensino para esperar que o Brasil o alcançasse.
Temos ainda, Senador, que rever nossos códigos
e leis, mas isso só não basta se não os aplicarmos
com enérgica ﬁscalização e imparcial justiça, eliminando da nossa sociedade a cada vez mais insuportável
prática da impunidade criminal e moral. A propósito,
aqui registramos, desta tribuna, o nosso apoio pontual ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Senhores
Conselheiros que nos ouvem, cumpram e continuem
a cumprir o seu papel, mesmo com os obstáculos que
se apresentam.
Chamo ainda a atenção dos Srs. Senadores para
algo que a sociedade percebe, sabe, algo de que tem
ciência e lhe causa espanto: as ameaças à soberania
nacional. É preciso rever as reservas territoriais criadas e os seus critérios de criação, especialmente em
áreas de fronteira; é preciso agir contra a atuação de
algumas organizações não-governamentais totalmente
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descomprometidas com o sentimento de brasilidade,
explorando as mais variadas reivindicações, muitas
vezes com a colaboração da falta de patriotismo de
muitos brasileiros, que mais e melhor deveriam servir
à Pátria.
Por isso, em vista dos recentes acontecimentos
que tanto chocam os cidadãos de bem, conclamamos
todos os maçons, todos nós, os patriotas brasileiros, os
cidadãos brasileiros, a manifestarem os seus protestos
pela lamentável situação criada por aqueles que não
primam pela ética, pela moral e pelo cumprimento das
leis. Isso nos faz lembrar o ex-Presidente norte-americano e maçom Eisenhower, que sabiamente alertou
certa vez: “O povo que valoriza seus privilégios acima
dos seus princípios logo perde uns e outros”.
Lembramos aqui, igualmente, o que já havíamos
aﬁrmado nas comemorações do ano passado, citando
o Pastor Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz e
um dos líderes da defesa dos direitos humanos em seu
país e no mundo, que disse certa vez tão conhecida
frase: “O que me preocupa não é o grito dos maus. É
o silêncio dos bons”. Quando os bons gritarem, a nação tremerá!
Concluindo, desta tribuna, em respeito ao histórico
digniﬁcante da Maçonaria Brasileira, exortamos todos
os maçons e cidadãos de bem a permanecerem atentos e prontos a agir contra os desmandos, a corrupção
e os interesses próprios de uma minoria de cidadãos,
principalmente daqueles que deveriam e devem primar
como exemplos de cidadania e decência, priorizando o
bem estar do povo brasileiro, com dedicação pessoal
e sem ambições aviltantes.
De nós dependem os resultados desejados, homens de bem e verdadeiros patriotas. E lembro o que
preconizavam os antigos: “Benditos os povos que
morrem lutando”. E a luta deve ser pela soberania da
Nação brasileira com fraternidade, equilíbrio e integração social.
Que o Supremo Arquiteto do Universo nos ajude,
ilumine e guarde!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Ao agradecer as palavras do Irmão Rubens
Franz, aqui representando a Comab, quero agora ter
o prazer de anunciar a voz da mulher da Maçonaria,
na palavra da Presidente da Fraternidade Feminina
Cruzeiro do Sul, do Distrito Federal, nossa Cunhada
Maria do Carmo Melo de Oliveira Sales.
A SRª MARIA DO CARMO MELO DE OLIVEIRA SALES – Exmº Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti,
na pessoa de quem cumprimento toda a Mesa, caros
Cunhados, Cunhadas, Srs. Senadores presentes a esta
solenidade tão importante, quero agradecer a oportu-
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nidade de, neste momento, representado as mulheres
da Maçonaria, estar aqui presente, inclusive dizendo
que fui apanhada de surpresa: não sabia que iria fazer
um pronunciamento.
De todo modo, eu gostaria de enfatizar alguns
pontos.
Neste momento que nós estamos atravessando, nesta crise enorme de credibilidade da política no
Brasil, não há como estar aqui presente e não fazer
um apelo. Nós pedimos a todos os Irmãos, a todas as
Cunhadas e a todos os Cunhados que se façam presentes neste momento em que a imagem de certos
políticos é mais vendida pelo que o marqueteiro cria;
é mais vendida pelo que a mídia está dizendo e muito
menos pelo que fazem. Nós vamos depois pagar um
preço pela omissão de não termos trabalhado por um
mundo melhor, por uma política melhor. Nós precisamos
observar a qualidade desses políticos que estão aí se
fazendo passar por bonzinhos e que, na realidade, só
estão querendo perpetuar a vida de comodidade e de
mordomias que eles mesmos estão tendo.
Precisamos ter cuidado com alguns programas
que se dizem sociais, mas que, na realidade, são programas paternalistas que estão criando verdadeiros currais eleitorais. Nós precisamos ter consciência de que
o cidadão tem que ter dignidade. Nós não precisamos
de doações, mas de melhores condições de emprego,
de saúde, de habitação. Luiz Gonzaga já dizia que a
esmola vicia o homem ou envergonha o cidadão.
Nós precisamos mudar muitas coisas no País.
Nós já avançamos muito, mas nós precisamos principalmente de saúde e de educação.
Eu trabalhei no Hospital de Base e vi cenas horrorosas ali, vi pessoas morrerem à míngua. E nós sabemos que dinheiro existe, que existem muitas oportunidades de melhorar a saúde do Brasil, mas que as
verbas estão sendo desviadas por pessoas corruptas
que não se importam de ver pessoas morrendo nas
portas dos hospitais.
Nós sabemos que existem pessoas que não estão
estudando e estão em escolas que se dizem escolas,
mas, na realidade, os próprios professores não estão
sendo professores porque eles não tiveram chance de
estudar. E nós precisamos mudar isso, porque o Brasil
pode, tem muito dinheiro e tem muita riqueza.
E aí nós fazemos um apelo: não sejamos aqueles
omissos que vão ser governados pelos incompetentes,
pelos corruptos, porque nós não tivemos coragem de
dizer que existem pessoas que são honestas, que têm
ética e que têm respeito pelo cidadão. (Palmas.)
Obrigada, porque eu acho que esse é o sentimento que nós todos devemos ter.
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Eu faço um apelo a todas as mulheres que são
esposas de maçons, ﬁlhas de maçons, para que, neste momento, não se omitam, não ﬁquem em casa dizendo que é assim mesmo, que é desse jeito que as
coisas têm que acontecer. Nós podemos fazer a diferença neste País.
Nós podemos nos unir e fazer parte da Maçonaria, essa entidade tão fantástica que tem projetos
fabulosos. E podemos ajudar os nossos maridos, os
nossos pais, os nossos ﬁlhos a fazerem a história do
Brasil, fazendo também a nossa parte.
Façamos parte dos projetos sociais. Vamos fazer
a diferença na vida de muitas pessoas que, às vezes,
precisam apenas de educação e de saúde, porque
elas não tiveram a oportunidade de saber que algumas
coisas básicas fazem a diferença, como alguns hábitos de higiene e alguns hábitos alimentares. Nem tudo
pode ser feito na base do dinheiro. Muitas coisas nós
podemos fazer com o nosso conhecimento, no nosso
trabalho. E a Maçonaria é importantíssima para fazer
esse tipo de trabalho, pela capilaridade que tem, pelas
pessoas importantes e dignas que tem.
Obrigada, Senador, pela oportunidade e parabéns
pelo Dia do Maçom. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após ouvirmos a voz feminina da Maçonaria,
quero ter o prazer de anunciar a palavra da juventude
da Maçonaria. Quero pedir inclusive às outras entidades
paramaçônicas que aqui estão representadas como
APJ, Filhas de Jó e também as Filhas do Arco-íris para
dar a palavra ao Grande Mestre da Ordem Demolay,
nosso amigo e irmão Wilson José Barbosa Júnior.
O SR. WILSON JOSÉ BARBOSA JÚNIOR –
Meus irmãos Maçons, é uma satisfação estar aqui
hoje representando a juventude maçônica, se assim
eu posso dizer. É um prazer também estar aqui hoje
no Senado representando a Ordem Demolay, que este
ano completa 30 anos de existência no Brasil.
Agradecemos neste dia à Maçonaria, porque,
sem a força da Maçonaria, a dedicação desses irmãos,
a Ordem Demolay não estaria fazendo esse brilhante
trabalho em prol da juventude brasileira. Agradecemos, de coração, a todos irmãos, ao Grande Oriente do Brasil, à Confederação Maçônica Simbólica do
Brasil, à Confederação Maçônica do Brasil, à Comab,
ao GOB, a todos os irmãos que têm feito este trabalho
e aberto as portas das Lojas Maçônicas para patrocinar não somente a Ordem Demolay, mas a APJ, as
Filhas de Jó, que são órgãos importantes para a formação dos jovens, para a sociedade e também para
a Maçonaria.
Reforço aos irmãos que uma Loja Maçônica pode
patrocinar um capítulo Demolay, um núcleo APJ e um
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Bethel de Filhas de Jó. Podemos ter os três órgãos
trabalhando juntos em prol da juventude e em prol de
um futuro melhor para a gente.
Aproveitando a palavra dos que me antecederam, tão importante quanto o projeto aprovado do
Ficha Limpa para escolher os nossos novos líderes,
talvez mais importante do que isso, seja a luta contra
a impunidade. Aqueles que escolheram a vida pública
não podem ter privilégios. Eu acho que eles têm obrigação de dar o exemplo perante os demais. Então, o
trabalho contra a impunidade é tão importante quanto
o trabalho do Ficha Limpa.
Então, meus irmãos, em nome dos 10 mil demolays ativos, dos mais de 80 mil iniciados, venho
aqui parabenizar todos os irmãos maçons por este
dia. Gostaria muito de estar falando em nome de 20
mil demolays, mas, para isso, precisamos do apoio de
todos os irmãos maçons e de todas as obediências
maçônicas do Brasil.
Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Gostaria de registrar aqui que ontem conversei com o irmão Marcassa, presidente da Soberana
Assembleia Federal Legislativa, que, portanto, estaria aqui hoje inclusive para falar em nome do Poder
Legislativo.
É bom que se esclareça aos telespectadores
da TV Senado e aos ouvintes da Rádio Senado que
a Maçonaria é organizada exatamente com base em
três Poderes, como é o Brasil e como são os Estados
brasileiros: o Poder Executivo, representado pelo GrãoMestre, pelo Presidente da CMSB, pelo Presidente da
Comab, e também o Poder Legislativo, através da Soberana Assembleia Federal Legislativa, que é federal,
equivalente à Câmara dos Deputados, e as Assembleias
Estaduais, representadas pelas Assembleias Estaduais
Legislativas que estão em cada Estado.
Então, eu queria, para marcar a presença do Poder Legislativo nesta sessão, conceder a palavra ao
irmão José Maria Martins, da Pael do Estado do Pará,
já que o irmão Marcassa não está presente. Ele vai
ter então essa incumbência forte de falar em nome de
todo o Poder Legislativo da Maçonaria.
O SR. JOSÉ MARIA MARTINS – Exmº Senador
Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti, meu respeitável e amado irmão, que, como Senador, no dia de hoje,
preside esta brilhante sessão, na qual temos a satisfação de ver um plenário lotado, com os Srs. Senadores,
com as Srªs Senadoras e com os queridos irmãos do
Grande Oriente, da Comab, da CMSB. É uma honra e
uma alegria poder estar aqui presente.
Tenho por princípio, meus respeitáveis e amados
irmãos, sobrinhos Apejotistas, sobrinhos da Ordem
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DeMolay, queridas sobrinhas Filhas de Jó, e fundamentado nos ensinamentos que recebi de meus pais
e através também da nossa Ordem Maçônica, que
não se faz um país sem conhecer a sua história. Não
se faz uma família sem ter os preceitos básicos que
nos são dados por nossos pais, que cultuam conosco
a história de uma família. E a família, meus irmãos,
nada mais é do que a célula mater para a formação
de uma nação. Ouvi, em 1962, quando servindo o 26º
Batalhão de Caçadores em Belém, o ensinamento de
que a pátria nada mais é do que a família ampliﬁcada.
Eu tenho esse conceito arraigado dentro de mim.
Ao longo dos anos, frequentemente tenho ouvido irmãos, manifestando descontentamento, dizerem
que nossa Ordem tem estado à margem não só dos
grandes acontecimentos nacionais, como também dos
assuntos que dizem respeito à nação brasileira como
um todo. Isso pode até ser verídico. Nossas leis internas não nos permitem discutir, no âmbito da Ordem,
assuntos político-partidários. Porém, faz-se necessário
que saibamos distinguir o que é um assunto políticopartidário e o que não é. É imprescindível avaliar as
distinções porventura existentes e como tal, tratandose de questões suprapartidárias, não só podem como
devem ser discutidas no âmbito de nossas Lojas ou
Grande Oriente ou Grandes Lojas, conforme necessário. Aﬁnal, defender o direito do nosso povo, além
de ser o nosso próprio direito, é um vínculo do qual
não podemos nos afastar. E a história da Maçonaria
Brasileira prova o que digo.
Não tenho dúvida de que nossa Ordem está atenta, mas o que ela pode fazer? Aﬁnal, Maçonaria é uma
entidade abstrata. Para que ela exista e produza algo
em benefício da nação e de seu povo, há a necessidade precípua de que seus membros não a tenham
como mais uma simples sociedade. Ela é muito mais
do que isso. Seus preceitos hão que ser entendidos e
praticados por todos os seguidores de sua doutrina,
como bem ﬁzeram nossos predecessores.
A sagrada Instituição faz-se presente em nosso
País há alguns séculos. Sua atuação, além do evento
da Conjuração Mineira, quando nossos irmãos se insurgiram contra a cobrança escorchante de tributos,
impostos pela Corte portuguesa, culminou com a condenação de Joaquim José da Silva Xavier, nosso irmão
Tiradentes. No entanto, passou a ser mais atuante no
primeiro quartel do século XIX.
A chegada da Família Real, em 1808, ao Brasil,
foi como a realização de um sonho, que, amealhado
por tantos quantos esperanças tinham de ver o desenvolvimento da terra pátria, deu-lhes um alento. As boas
coisas, no entanto, costumam ter vida efêmera. Cessaram as causas que determinaram a vinda da Corte
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para nosso País. Os súditos de além-mar reclamaram
o retorno da Corte à capital lusa, o que ocorreu. D.
João deixou seu ﬁlho Pedro como Príncipe Regente.
As cortes portuguesas não ﬁcaram satisfeitas e, pelos
Decretos nºs 124 e 125, determinaram que o Príncipe
também deveria retornar a Lisboa. Pedro claudicava.
Indeciso, não sabia ao certo a quem atender, se aos
anseios nacionalistas dos brasileiros ou à determinação das Cortes e de seu pai.
Era chegado o momento de agir. Não mais havia
tempo para aguardar que novos acontecimentos arrefecessem os ânimos da Corte. Liderados por Joaquim
Gonçalves Ledo e pelo Cônego Januário da Cunha
Barbosa, seguidos por insignes ﬁguras exponenciais
da Pátria, como Domingos Alves Branco, José Joaquim da Rocha, José Clemente Pereira, entre outros,
a Maçonaria deliberou e, agindo rapidamente, buscou
convencer D. Pedro a assumir, de vez, suas responsabilidades para com a Pátria que o acolhera, e a 9 de
janeiro de 1822, data que marcou o início da nossa
emancipação política, conseguiu o compromisso de
D. Pedro de não aceitar as determinações da Corte,
optando em permanecer no Brasil.
Os esforços despendidos pela Ordem Maçônica,
através de seus proeminentes adeptos, alcançaram
seus objetivos. A luta, porém, não estava ﬁnda. Não
seria de se esperar que as Cortes portuguesas aceitassem passivamente aquele ato de insubordinação,
o que, de fato, ocorreu. Os sentimentos libertários de
emancipação fervilhavam não só no Rio de Janeiro
como em outras cidades administrativas brasileiras.
Há uma data de emblemática importância no
período que antecedeu à proclamação de nossa Independência.
Trata-se de um documento cuja responsabilidade
de sua redação coube a Joaquim Gonçalves Ledo e
ao Cônego Januário da Cunha Barbosa, mas que viria
a ser assinada por D. Pedro, como se de sua autoria
fosse, dirigida ao povo brasileiro contendo o seguinte
texto: “Manifesto de 1º de agosto”. “Está acabado o
tempo de enganar os homens.” “Está dado o grande
passo para nossa independência. Já sois um povo
soberano.”
E, novamente, reabre dizendo:
Não se ouça entre vós, outro grito que
não seja – união! Do Amazonas ao Prata não
retumbe outro eco que não seja – Independência! Formem todas as províncias o feixe
misterioso que nenhuma força pode quebrar.
Desapareçam de uma vez antigas preocupações, substituindo o amor ao bem geral ao de
qualquer província ou cidade.
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Nossa história registra que, a 20 de agosto de
1822, data que hoje comemoramos, em reunião da
Loja Comércio e Artes e em sessão presidida por Joaquim Gonçalves Ledo – como já foi dito aqui e ratiﬁco
–, que possuía a função de Primeiro Grande Vigilante
do Grande Oriente do Brasil, o que equivale, hoje, ao
cargo de Grão-Mestre Geral Adjunto, foi decidida a
proclamação da Independência do Brasil 18 dias após
aquela sessão. Dezoito dias após aquela sessão, às
margens do riacho Ipiranga, era proclamada a Independência do Brasil pelo homem que, embora ﬁlho de
Portugal, soube valorizar o torrão que o acolheu e sua
família, num momento de diﬁculdade.
Muitos outros foram os relevantes feitos, prestados por nossa Ordem ao longo da história pátria. Muitos haverão de ser os feitos que, se tivermos discernimento para bem observar os sagrados ensinamentos
que tanto nossa Ordem quanto a vida nos transmitem;
se nos despirmos do orgulho que sobrepuja à razão,
e das vaidades que toldam as realizações que nada
mais representam, senão o simples cumprimento do
dever, certamente os realizaremos.
Senhores membros da Mesa; meu querido irmão Ballouk, Grão-Mestre do Grande Oriente do Estado de São Paulo, aqui também presente; eminentes
Grãos-Mestres estaduais; eminentes Presidentes de
Assembleias Legislativas do Grande Oriente do Brasil
nos diversos Estados que compõem a imensa Nação
brasileira, temos uma responsabilidade muito grande,
que é ajudar nossa Pátria a bem se desenvolver. Essa
responsabilidade maior virá agora, com o advento das
eleições gerais para Presidente, Senador – renovando
dois terços –, para a Câmara dos Deputados, Governos de Estado e Assembleias Legislativas.
Estaremos assinando procuração para que nos
representem. Ao assinarmos essa procuração, temos
que ter consciência plena de que estaremos fazendo o
certo, de que estaremos colocando pessoas realmente comprometidas com o desenvolvimento de nossa
Nação e de nossos Estados. Se não nos conscientizarmos disso, continuaremos a ver a velha lengalenga de que o Governo passado nada fez e de que
o que está no poder não tem condições de resolver
de imediato. Basta de tantas palavras proferidas, que
são impróprias para quem, eleito pelo povo brasileiro,
não tem competência para administrar um País como
o nosso. Nem Estados. Somos responsáveis. Todos
somos responsáveis.
Falando sobre aquilo a que se reportou nosso
respeitável irmão, soberano Grão-Mestre, não basta
que apenas se façam punições àqueles que foram
pegos na questão da ﬁcha limpa. Temos, se houver
necessidade, que modiﬁcar a Constituição Federal,
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para que aqueles que tenham sido pegos malversando o dinheiro público, trabalhando contra o povo desta
Nação, não sejam apenas afastados ou proibidos, em
oito anos, de participar da vida pública. Eles hão que
ser banidos da vida pública brasileira. Não podemos
aceitar que essas pessoas, ao bel-prazer de suas
maracutaias e currais eleitorais, estejam de volta para
fazer exatamente tudo novamente; exatamente igual
ao que faziam antes.
Basta de ser enganado este povo, meus irmãos!
Muito há que ser feito. Muito há a se fazer, e será feito.
Mas quando? Não cremos que, para nossa geração,
possamos ver isso acontecer. Mas tem que haver um
começo. Se não houver um começo, não teremos um
ﬁm, realmente.
No que diz respeito à história, estamos vendo
nossa história sendo totalmente deturpada, inclusive
histórias próximas da gente, que tivemos oportunidade
de vivenciar. Totalmente deturpadas em benefício de
pensamentos ideológicos nefastos ao cumprimento da
verdadeira democracia.
Senador Mozarildo, meus queridos e amados irmãos, é uma honra, para mim, poder estar no plenário
deste Senado, nesta tribuna, dirigindo minhas palavras a vós todos, meus irmãos. Quero transmitir-lhes
a nossa imorredoura gratidão à Instituição Maçônica,
que me acolheu há quase 45 anos. Espero poder dar
a ela ainda muito do que contenho de juventude dentro de mim.
A vós, meus jovens DeMolays, Filhas de Jó, Apejotistas, pertence o futuro, sem que, no entanto, possam se esquecer dos ensinamentos que os que lhes
antecederam conseguiram lhes transmitir. Que o Grande Arquiteto do Universo ilumine, governe, proteja e
guarde todos nós, maçons ou não maçons, todos nós
que temos a honra, a satisfação e a alegria de habitar
este solo pátrio.
Muito obrigado, meus irmãos. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A seguir, tenho a honra de passar a palavra
para o irmão Ballouk, meu Mestre do Grande Oriente do Brasil em São Paulo. Quero dizer que o irmão
Ballouk é o penúltimo orador. Portanto, estamos próximos do ﬁnal da nossa sessão – não que estejamos
apressados, mas sei que muitos irmãos e cunhados
têm compromissos já assumidos para este dia.
O SR. BENEDITO MARQUES BALLOUK FILHO
– Prometo ser bastante breve, meu querido irmão e
amigo Mozarildo Cavalcanti.
Cumprimento toda essa augusta Mesa na pessoa do nosso soberano Grão-Mestre, irmão Marcos
José da Silva.
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Meus queridos irmãos em Maçonaria, vou apenas
me limitar a um pequeno texto que está sendo, hoje,
divulgado em São Paulo, na Assembleia Estadual Legislativa. Serei muito breve.
Desde os tempos de nosso primeiro
Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, o
irmão José Bonifácio de Andrada e Silva, no
período imperial, a Maçonaria sempre esteve
ao lado da sociedade brasileira nas lutas cívicas e aspirações por legalidade, emancipação
cívica, liberdade pelos direitos civis.
Do Imperador Dom Pedro, em 1822, até
Jânio Quadros, em 1964, o Brasil já teve, além
do Imperador, mais nove Presidentes maçons
e, por muitas décadas, a Maçonaria exerceu
os mais altos postos da República.
Ao ﬁm do regime militar, que durou 21
anos, a Maçonaria apostou na plenitude democrática e no Estado de direito, conﬁou a direção
do País aos líderes políticos, dedicando-se
aos estudos ﬁlosóﬁcos e à benemerência. A
instituição Maçonaria afastou-se do universo
da política e dos centros decisórios, deixando
a cargo do livre arbítrio dos maçons a decisão
pessoal de participar e disseminar os princípios maçônicos por todos os setores da sociedade. Nossa ordem abdicou de uma inserção
política tradicional e protagonismo cívico secular, no início, por seu respeito à legalidade
e à conﬁança na classe política, seguida de
profunda indignação e, por ﬁm, de olímpico
desprezo por ela.
As instituições maçônicas e os nosso líderes de então se deixaram entorpecer pela
alienação e pela permissividade, justiﬁcadas
pelo pueril e errôneo conceito de que a imundície em que se transformaram o cenário político e o poder onde chafurdavam os políticos
eram terrenos impuros, indignos da atenção
maçônica e dos homens de bem, esquecendo
que os problemas do presente não vencidos
são ônus terrível do futuro.
Pelas quatro décadas de omissão, hoje
todos nós, maçons e cidadãos, pagamos alto
preço.
Somos vítimas de uma profunda deformação de valores éticos e de tudo que, em
nossa instituição, originária e historicamente,
sempre assumimos combater. Direitos civis
foram caçados, violados, e a opressão tirana
há tempo demais vem sendo perpetrada contra a família brasileira por uma classe política
dominada por uma elite parasitária, canalha e
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corrupta, que se apoderou das nossas instituições e de lá assalta o Erário público, sonega
a Justiça, manipula a verdade, solapa a segurança pública, saqueia proteína da merenda
escolar, prateleiras de remédios nos postos
de saúde, carteiras nas escolas e leitos nos
hospitais, tudo vítima da deformação chamada
corrupção política.
Os homens de bem na política acabam
sendo ofuscados pelos sucessivos e intermináveis escândalos, que já não assustam tanto
a população, que acaba por considerar todos
os políticos como farinha do mesmo saco.
A Nação foi subjugada e as instituições
democráticas estão contaminadas por uma
classe corrupta, que usurpou a representação
popular para estabelecer o império da impunidade e do descalabro.
Nosso povo se sente impotente e se desesperançou de se insurgir e lutar contra os
que detêm todo o poder e o usam para subjugar os nossos jovens, dopar a sociedade e
se locupletar às nossas custas.
Nós, maçons, somos uma sociedade fraterna, composta de cidadãos livres e de bons
costumes, instituição secular que se sente
honrada por estar inserida nas páginas da História universal por seu passado inteiramente
dedicado a defender os direitos legítimos, as
aspirações da sociedade e os direitos dos cidadãos honestos de todas as tiranias do Planeta,
sempre em nome da justiça e da verdade, pela
liberdade, igualdade e fraternidade, e, como
sempre o ﬁzemos lá fora e aqui, em todos os
movimentos cívicos e em plena sintonia com
as mais justas e legítimas demandas da sociedade brasileira na história deste País.
Mas, desta vez, nós, maçons de São
Paulo, nos unimos e nos alinhamos com cada
homem e mulher de bem na resistência e no
combate à corrupção e à impunidade, em prol
do pleno Estado de direito e do respeito aos
nossos direitos civis elementares, como os
de não sermos esmagados pela carga tributária mais alta do Planeta e achacados por
corruptos.
Queremos ter governantes honestos, partidos políticos sérios, que nos representem de
fato, um Poder Judiciário independente e capaz
de promover justiça rápida, igualitária e isenta.
Ainda, uma imprensa independente, promotora
da verdade e formadora de consciência cívica,
e propagadora dos bons princípios éticos e mo-

Sábado 21

541

43007

rais. Cobramos mais dignidade e patriotismo
no exercício do poder e um ensino libertador.
Que nossos impostos sejam revertidos integralmente, sem pedágios, a serviço da justiça
social, do progresso e do bem comum.
A Maçonaria, meus irmãos, exige respeito e o direito de criarmos nossos ﬁlhos como
cidadãos íntegros e libertos da praga de fétidos parasitas sociais, hoje gerados no ventre
putrefato de partidos políticos que se valem
do oligopólio de acesso ao poder para colocar acima da lei, do bem e do mal, uma casta
política devassa e corrupta, que contamina os
quatro Poderes.
Abaixo os mitos da inevitabilidade da
corrupção e da invencibilidade dos corruptos!
Eles não são tão poderosos e, menos ainda,
invulneráveis. Justa indignação popular!
A Maçonaria de São Paulo acredita que
é possível, sim, construir, pela via legal e democrática, um País melhor para todos nós e,
principalmente, para as futuras gerações vindouras. Para isso, é preciso agir.
Todos nós assistimos, nessa histórica
efeméride hoje promovida pelo Senado Federal, na Presidência do nosso paradigma, o
irmão Mozarildo Cavalcanti, ao despertar das
instituições que formam a Ordem Maçônica
do Brasil, pelo resgate da nossa inserção no
universo da política e libertação de todos os
brasileiros dos grilhões da impotência e da
alienação, gerados do preconceito contra a
ciência política e da omissão quanto aos rumos de nossa Pátria.
Todo maçom está convocado a sair da
plateia para protagonizar e disputar o espaço
que, por direito, é nosso e da sociedade no
cenário do poder. Doravante, cada um de nós
é responsável pela libertação da sociedade,
semeando consciência e convidando justos e
honestos a juntarem-se a nós na construção
da trincheira social da dignidade. A adesão de
cada pessoa de bem será uma pedra a mais
na construção desse templo de virtudes.
A partir de agora, organizados, vamos
aposentar, com o nosso voto, com a nossa liderança e inﬂuência social, os velhos usurpadores da representação popular, que há muito
se abrigam no Congresso, que já não é mais
a casa e nem a cara do povo que, apesar de
tudo, constrói, com seu trabalho e inteligência,
uma Nação fantástica e maravilhosa.
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Chegou a hora de somarmos nossa força
e valor para empenharmos nossas espadas
e voltá-las, em nome da honra, dos nossos
princípios e da sociedade, contra os que nos
espoliam, pelo resgate da dignidade no exercício do poder, como rege o Programa de Ação
Política do Grande Oriente de São Paulo, que
já elegeu 85 irmãos em 2008, entre Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores.
Vamos tirar os corruptos do poder e colocar lá, no lugar deles, cidadãos de bem e
homens de bons costumes.
Vamos semear a revolução dos bons,
recuperar as décadas perdidas e começar a
mudar o nosso País e o nosso destino. Sigamos
os gloriosos passos dos nossos antepassados,
para legar às futuras gerações maçônicas mais
um exemplo de motivo de alegria e orgulho,
escrevendo na história brasileira mais essa
cláusula justa de luta cívica da Maçonaria e
do povo, ao lado de tantas outras pelas quais
os maçons já lutaram e defenderam em toda
a História.
Conclamamos toda a sociedade civil organizada, através de suas entidades representativas, a unirem-se a nós nessa luta pelo bem
do Brasil. Para isso criamos o Mdis – Movimento Dignidade e Inclusão Social –, no qual ﬁguram diversas entidades como o Crea, OAB e
outras entidades de São Paulo, formando esse
movimento cívico de dignidade e inclusão social, que há de levantar a bandeira de resgate
da moralidade pública no nosso País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Antes de convidar o último orador a fazer uso
da palavra, o irmão Jafé Torres, Grão-Mestre do Grande
Oriente do Distrito Federal, que também vai falar em
nome das grandes Lojas, uma vez que o nosso GrãoMestre falou como Secretário da CMSB, quero fazer
alguns registros aqui.
Primeiramente registrar a presença do irmão
Luiz Carlos de Castro Coelho, Venerável-Mestre da
Loja Liberdade e União, do Grande Oriente de Goiás,
Loja a que pertenceu o nosso saudoso ex-soberano
Grão-Mestre Jair Assis Ribeiro. Também registro a
presença do Grão-Mestre Adjunto, irmão Vaz, lá de
Goiás. Registro a presença, que vem de outro Estado,
do representante do Grão-Mestre do Estado da Bahia,
que designou o irmão Ladislau Rodrigues de Azevedo
para representá-lo nesta sessão e também o Dr. Tarso
Ottoni, Presidente da Fundação Gonçalves Ledo de
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Brasília, que faz parceria com a Maçonaria, e do irmão
Ulisses Riedel, Presidente da União Planetária.
Peço, portanto, ao irmão Jafé que assuma a tribuna, para dirigir suas palavras aos irmãos, cunhadas
e sobrinhos aqui presentes.
O SR. JAFÉ TORRES JÚNIOR – Primeiramente,
bom dia a todos, com o entusiasmo e o coração de um
maçom livre e de bons costumes.
Sr. Presidente, caríssimo irmão Mozarildo Cavalcanti, ó, como é bom e suave viver entre irmãos
unidos! É como o orvalho de Hermon, que desceu
sobre os montes de Sião e ali criou suas benções
para sempre.
Meu caro e dileto irmão Mozarildo, você agrega,
nesse instante, a união da Maçonaria do Brasil nas pessoas do meu soberano Grão-Mestre Francisco Murilo
Pinto, perdão – o saudoso Francisco Murilo Pinto me
perdoe. É a emoção, porque eu ia falar de Murilo, foi
a emoção –, falo de Marcos José da Silva, meu soberano, e do meu irmão, o sereníssimo da Grande Loja
Juvenal Amaral, e meu querido e dileto irmão, Presidente da Comab, Rubens.
Não poderia deixar de, nesta manhã, falar a vocês
da emoção em ouvir, bem atento, todos os discursos
aqui proferidos.
Maria do Carmo, Presidente da Fraternidade
Feminina Cruzeiro do Sul; meu querido irmão Wilson;
Demolay; meu querido Grão-Mestre de São Paulo,
Ballouk, a gente tem uma responsabilidade, Juvenal. A
responsabilidade é maior quando Mozarildo disse-me
que, aqui, eu falaria em nome dos irmãos do Distrito Federal e de meus queridos e diletos irmãos das sereníssimas grandes lojas, meu irmão Chaves, Grão-Mestre
adjunto dessa potência. É uma responsabilidade. Mas
é uma responsabilidade na qual vejo aqui a cobrança
efetiva que se faz nesta manhã-tarde a nós, maçons.
Mas a responsabilidade maior, meu caro irmão Mozarildo, está, sim, na consciência livre desse eleitorado
brasileiro. Ele, sim, tem de se conscientizar para, no
dia 3 de outubro, fazer a sua consciência livre e não
se deixar enganar por uma série de fatores, meu querido irmão Barbosa Nunes, meu Grão-Mestre da minha
querida Goiânia e do meu querido Estado de Goiás,
que sempre me agregou dentro do seu bojo.
Então, essa responsabilidade cabe, nesse momento, a todos nós, maçons, desfraldar as nossas bandeiras e dizer que é hora de fazer a reforma, e com patriotismo, por meio do seu voto. Muda Nação brasileira.
Conscientizem-se todos os brasileiros! Vocês, minhas
queridas representantes da APJ, têm essa responsabilidade. Vocês, meus queridos irmãos Demolays, têm
essa responsabilidade. Você, minha querida represen-
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tante das Filhas de Jó, vamos mudar este País! Mas
só o mudamos com voto consciente.
Essa é a consciência. Falamos muito de ﬁcha
limpa, falamos de várias questões, mas o momento
agora é esse: 3 de outubro. Muda, Brasil! Mas muda
para melhor, porque desejamos uma Pátria diferenciada para o Brasil. Uma Pátria tão sonhada, como o meu
querido irmão Rui Barbosa fez. Já naqueles tempos,
ele dizia – naqueles tempos – que o homem sentiria
vergonha de vários fatores. Aí é a consciência...Tenho
certeza absoluta, meu irmão Rubens, que Rui Barbosa está aqui nos ouvindo presente, porque nós temos
como dogma na instituição: “O espírito prevalece sobre
a matéria”. Tenho certeza de que, em qualquer lugar, e
neste espaço aqui deste plenário, ele está nos ouvindo
e dizendo: “Irmãos, unidos, mudem esta nação!” E é
isso que nós queremos.
Meus diletos irmãos da Grande Loja do Distrito
Federal; meus irmãos diletos do meu Grande Oriente
do Distrito Federal, da Grande Loja, precisamos dar o
grito de alerta, e neste momento estamos dando este
grito de alerta: “Muda, Brasil! Você precisa mudar,
para que no dia de amanhã nossos ﬁlhos, nossos netos e nossos bisnetos não digam que a Maçonaria foi
omissa e não participou efetivamente nos anseios da
história que se tornarão História do dia de amanhã!”
Esta é a diferença, esta é a consciência que nós necessitamos.
A você, meu querido Mozarildo, agradeço sensibilizado por você fazer mais esta reunião em comemoração a nós. Nós a merecemos? Sim. Mas muito
mais merece o Senado Federal ao se conscientizar
em fazer essa homenagem a nos. Por quê? Porque
reconhece em todos nós, homens livres de bons costumes, a consciência da dignidade, da moral e da ética. E é isto de que necessitamos neste País. Mas só
realizaremos mais uma vez:
Muda Brasil!
O Brasil precisa mudar. E só mudaremos, meu
caro e dileto eleitor que está nos ouvindo aí por meio
da Radio Senado, que está nos vendo aqui pelo TV Senado, se se conscientizarem e aceitarem essa vocação
de que vocês têm o direito de fazer a mudança.
Muda Brasil!
Muda Brasil!
Muda Brasil! (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Após as eloquentes palavras do irmão Jafé,
quero fazer o registro de que vários Srs. Senadores,
que estariam presentes a esta sessão, não puderam vir,
e as Seasnhoras e os Senhores hão de compreender
que dois terços do Senado estão em campanha pela
reeleição e apenas um terço – nos quais me incluo –

Sábado 21

543

43009

não se renovará este ano, mas em 2014. Então, os
Senadores Alvaro Dias, que é nosso irmão; Papaléo
Paes, Valdir Raupp, Efraim Moraes, também irmãos,
enviaram discursos à Mesa, que serão publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento. Isso é
uma faculdade que o Parlamentar tem de, querendo
participar da sessão mas não podendo, encaminhar
o seu pronunciamento.
Portanto, cinco Srs. Senadores encaminharão
discurso à Mesa, pronunciamentos que gostariam de
fazê-los pessoalmente.
A Presidência agradece as personalidades que
nos honraram com o seu comparecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias,
Valdir Raupp e Efraim Morais enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203, do Regimento interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, muitos indagam a razão pela qual, ao longo
dos anos, prestamos várias homenagens à Maçonaria
em nosso País. De forma didática, vários dos discursos realizados nessas oportunidades nos apontam a
importância dos maçons em vários momentos cruciais
da nossa história.
Mais ainda, a Maçonaria está profundamente
imbricada nos grandes movimentos formadores da
sociedade atual, marcos fundamentais da história da
humanidade.
Como gosta de lembrar nosso colega Senador
Mozarildo Cavalcanti, de secreta a Maçonaria não tem
nada. Por acaso a Revolução Francesa ou as independências nas Américas foram secretas? O caráter
discreto da ação maçônica, motivado por séculos de
perseguição a seus membros, nunca encobriu os maravilhosos resultados de suas ações, nem os profundos
princípios éticos e morais que as orientaram.
E nesses tempos nos quais vivemos, de aparente relatividade de princípios, por vezes subjugados a
ﬁnalidades escusas, não tenho a menor dúvida de que
se deva propagar as virtudes maçônicas, por reconhecer nelas caráter universal. Mais do que isso, são padrões de comportamento necessários para a vida em
sociedade, para a redução dos conﬂitos, para nosso
progresso como seres humanos.
Acima dos partidos e ideologias políticas, acima
dos confrontos entre diferentes fundamentalismos religiosos, acima da pobreza ideológica de base racial
ou xenófoba, o maçom professa a ideia de fraternidade universal entre os homens, que são iguais em sua
dignidade e, fundamentalmente, livres.

544

43010

Sábado 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Tolerância, como expressão de respeito ao próximo, é um conceito que devia perpassar todas as ideologias políticas, especialmente as manifestadas em
espaços como o Congresso Nacional.
Prática da caridade; não para aliviar consciências
pesadas, mas para resgatar a dignidade humana do
outro. Valorização das realizações, não só na caridade,
mas em todas as obras voltadas ao engrandecimento da humanidade. Fidelidade, honestidade, virtude,
todos os sentimentos positivos, enﬁm, são exigidos
do maçom.
Que mensagem melhor para nossa juventude?
Que ideal mais nobre para nós cidadãos?
A trajetória da maçonaria em nosso País se confunde com o alvorecer da nossa pátria. A referência ao
dia de hoje, 20 de agosto, como Dia do Maçom vem
do fato de, no dia 20 de agosto de 1822, em sessão
do Grande Oriente, sob a presidência de Gonçalves
Ledo, Dom Pedro ter sido aclamado Imperador do Brasil.
Para os maçons, começa naquele momento a história
do Brasil independente. A própria proclamação “Independência ou Morte”, já teria sido, então, combinada.
Uma quantidade signiﬁcativa de grandes ﬁguras
de nossa história, desde então, é associada às lojas
maçônicas; uma lista extensa demais para ser lida em
apenas uma sessão, mas que inclui o patrono do próprio Senado brasileiro, Rui Barbosa, além de vários
Presidentes da República.
Devemos honrar, entretanto, não apenas os grandes pais da pátria. Acredito que os milhares de maçons
cujos nomes continuam desconhecidos do grande público são igualmente dignos das homenagens que fazemos no dia de hoje, não menos importantes do que
Dom Pedro I ou os irmãos Andrada.
A ação benéﬁca da maçonaria ﬂui da dedicação
de seus irmãos mesmo nos momentos mais opressivos da história contemporânea. Como amigos da
liberdade, todas as formas de totalitarismo lhes foram
contrárias, forçando períodos de retração e ação ainda mais discreta.
Resistiu, sobreviveu e expandiu, entretanto, chegando ao século XXI fazendo cada vez mais jus ao lema
do Grande Oriente do Brasil: “Nova, porém antiga”.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores,
somos um País jovem e, ainda assim, são poucas as
instituições com tal longevidade, mantendo a importância e, sobretudo, a vitalidade.
Quero aproveitar a ocasião para saudar todos
os maçons brasileiros, na certeza de sempre poder
contar com seus inestimáveis serviços em favor do
cidadão, da liberdade, da democracia, da igualdade e
da fraternidade humana.
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De forma mais visível ou absolutamente discreta as instituições maçônicas continuarão a velar pela
ampliação das nossas virtudes, combatendo nossas
mazelas nacionais e alinhando-se sempre ao lado do
bem.
Para o cidadão brasileiro que nos ouve neste
momento, sugiro que busquem conhecer melhor as
grandes linhas da ação da maçonaria e exercer suas
virtudes. Por certo vão encontrar lugar em suas vidas,
independentes de religião, raça ou orientação política, para esses ideais. Ganhará o Brasil e ganhará a
humanidade.
Era o tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é uma honra e satisfação renovada participar da Sessão em homenagem à Maçonaria Brasileira
pelo transcurso do Dia do Maçom. Saúdo o Senador
Mozarildo Cavalcanti pela iniciativa de requerer a presente sessão.
As palavras pronunciadas pelos oradores que
me antecederam dessa tribuna do Senado Federal
merecem ser repetidas e ampliﬁcadas para ressaltar a
essência da Maçonaria, que é uma instituição essencialmente iniciática, ﬁlosóﬁca, ﬁlantrópica, progressista
e evolucionista.
Como já destaquei numa homenagem anterior, a
Maçonaria é vista por diversos ângulos em contextos
diferenciados. Alguém escreveu e dissertou muito bem
que Maçonaria é gentileza em casa, honestidade nos
negócios, lealdade no trabalho, cortesia na sociedade, compaixão e inquietação pelos doentes e infelizes,
resistência às adversidades, ajuda aos fracos, perdão
aos arrependidos, amor ao próximo e, acima de tudo,
reverência e amor a Deus.
Insisto em aﬁrmar que a Maçonaria é tudo isso
e muito mais. A Maçonaria é uma ﬁlosoﬁa de vida. Os
ensinamentos da Maçonaria estão baseados em princípios éticos que são aceitáveis por todos os homens
de bem. Entre seus preceitos ﬁguram o entendimento e a caridade para toda a humanidade. Apesar de
perseguida muitas vezes por monarcas e ditadores,
a Ordem Maçônica tem perseverado e preservado a
sua obra.
A Maçonaria proclama que é composta por homens que estão comprometidos a estender amor fraternal e afeição a todos, em qualquer lugar, sem interferir
nas crenças de qualquer homem, sejam religiosas ou
leigas, e sem buscar obter vantagens para seus membros, do ponto de vista proﬁssional ou político.
A Maçonaria é uma ordem universal formada por
homens de todas as raças, credos, nacionalidades, aco-
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lhidos por iniciação e congregação em lojas e que, por
métodos ou meios racionais, auxiliados por símbolos
e alegorias, estudam e trabalham para a construção
da sociedade humana.
A Maçonaria é fundada no amor fraternal, na esperança de que com o amor a Deus, à pátria, à família
e ao próximo, com tolerância, virtude e sabedoria, com
a constante livre investigação da verdade, com o progresso do conhecimento humano, das ciências e das
artes, sob a tríade liberdade, igualdade e fraternidade,
dentro dos princípios da razão e da justiça, o mundo
alcance a felicidade geral e a paz universal.
Nesse contexto, não podemos perder de vista
que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim
como a fraternidade é a fonte de todas as virtudes. A
propósito, Santo Agostinho dizia que quem é bom, é
livre, ainda que seja escravo. Quem é mau, é escravo,
ainda que livre .
Nunca é demasiado repetir alguns postulados
proclamados pela Maçonaria, que devem nortear a
sociedade, principalmente os governos e os governantes: lutar pelo princípio da eqüidade, dando a cada um
o que for justo, de acordo com sua capacidade, suas
obras e méritos; defender os direitos e as garantias
individuais; considerar o trabalho lícito e digno como
dever primordial do homem; exigir tolerância para com
toda forma de manifestação de consciência, de religião
ou de ﬁlosoﬁa, cujos objetivos sejam os de conquistar
a verdade, a moral, a paz e a ordem social.
Os princípios basilares da Maçonaria, quais sejam verdade, tolerância e amor fraternal, têm sido
trançados no tecido das sociedades, das culturas e
da própria humanidade. Líderes poderosos e benevolentes têm construído seus avanços sociais e políticos
sobre as pedras fundamentais das virtudes e ﬁlosoﬁa
maçônicas.
No dia consagrado à Maçonaria, à luz das virtudes e da ﬁlosoﬁa maçônicas, os governantes deveriam
reﬂetir sobre o desvirtuamento das teses, das idéias,
dos ideais, dos dogmas e dos postulados historicamente defendidos e muitas vezes ignorados assim que
assumem o poder. Reﬁro-me especialmente àqueles
que, embriagados pelo fascínio do poder, são levados
a arroubos autoritários. Certamente a Maçonaria será
sempre resistência a qualquer tentativa de escalada
autoritária, a qualquer manifestação de vocação autoritária por parte dos governantes.
Para concluir, Sr. Presidente, é imperiosa a restauração ética no exercício da atividade política por parte
de todos aqueles investidos de mandato popular . É
necessário banir a corrupção e o relacionamento promíscuo que se estabeleceu, em passado recente, entre
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esferas do poder público e privado, em nosso País. A
ﬁlosoﬁa maçonica deve nortear essa mudança.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. VALDIR RAUPP (PMDB – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, mais uma vez o Senado Federal, acolhendo
iniciativa do ilustre Senador Mozarildo Cavalcanti e de
diversos outros Senhores Senadores, realiza Sessão
em homenagem ao Dia do Maçom. A integração já tornada rotineira dessa data comemorativa ao calendário
de eventos desta Casa constitui justo reconhecimento
ao extraordinário papel desempenhado pela Maçonaria
não apenas em nosso País mas em todo o mundo.
Cada 20 de agosto renova-nos a oportunidade
de destacar os nobilíssimos ideais que fundamentam a
organização e o trabalho da Maçonaria Universal, ideais
que coincidem, aliás, com os mais sólidos princípios
humanistas. Assentada sobre os princípios fundamentais da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a Maçonaria orienta-se, também, pelos ideais da tolerância,
da ﬁlantropia, da justiça e da busca da verdade.
Para o verdadeiro maçom, sua data magna, que
hoje comemoramos, constitui momento privilegiado
para aprofundar seu comprometimento na defesa da
justiça contra a tirania, da prevalência do espírito sobre
a matéria, da harmonia das famílias, da concórdia dos
povos, da paz entre as nações. Nesta data, revigoramos
nosso amor à ciência, nossa disposição de combate
à ignorância, nossa devoção à razão e à sabedoria.
No 20 de agosto, robustecemos nossa disposição de
exercer a caridade – sem distinção de raças, credos
ou opiniões –, toniﬁcamos nossa disposição de luta
contra a hipocrisia e o fanatismo. No Dia do Maçom,
alimentamos nosso sonho áureo, que é o da fraternidade universal entre todos os homens.
Srªs e Srs. Senadores, nos dias em que vivemos
– talvez mais do que em qualquer outra quadra da
História –, mostra-se imprescindível o trabalho que a
Maçonaria tem desenvolvido, ao longo dos séculos, de
colaboração decidida ao progresso moral, intelectual,
cientíﬁco e ﬁlosóﬁco da Humanidade.
Agiganta-se, na atualidade, o poder das grandes
corporações, sobrepondo-se ao poder dos próprios
Estados nacionais e fazendo deﬁnhar a capacidade
de inﬂuência dos cidadãos nos destinos das nações.
Nesse contexto, a atuação desenvolta da Maçonaria
na defesa dos valores universais que professa pode
representar relevante contribuição para restaurar o
equilíbrio no que tange à inﬂuência dos cidadãos nos
rumos das sociedades em que estão inseridos e à
projeção dessa inﬂuência no âmbito das relações internacionais.
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Com uma atuação desse jaez, a Maçonaria pode
aﬁrmar-se solidamente naquele que chamamos “mundo profano”, tanto pela universalidade dos valores que
defende; como pelo fato de ser integrada por cidadãos
de todas as origens, crenças e formações; como, ainda,
pela sua presença em quase todos os países do mundo.
Estudando questões de interesse nacional na perspectiva da defesa dos interesses dos cidadãos, integrando
conhecimento e apresentando recomendações aos
governos, a atuação da Maçonaria no “mundo profano”
pode assumir notável destaque e representar eﬁcaz
contrapeso ao poder das grandes corporações.
Além do domínio planetário dos conglomerados ﬁnanceiros e industriais, nosso tempo é também marcado
pela exacerbação dos fanatismos e da intolerância religiosa; pelo rápido aumento populacional nos países pobres e
pelo declínio demográﬁco nas nações mais desenvolvidas;
pela epidemia de AIDS, que continua a ceifar milhões de
vidas a cada ano, especialmente na África e na Ásia; pela
irresponsável degradação do meio ambiente; pela gestão
imprevidente dos recursos não-renováveis.
É bem fácil perceber que, por trás de todas essas
mazelas, duas causas principais se destacam: a ignorância e a indigência de valores espirituais. Mais uma vez,
portanto, evidencia-se a importante contribuição que a
Maçonaria pode dar no enfrentamento dos graves problemas enfrentados pela humanidade neste século XXI.
Cabe-lhe, por certo, um papel de relevo – suplementar
àquele desempenhado pelas famílias e pelas escolas
– na educação para os valores culturais e espirituais.
Neste campo de batalha privilegiado para os lutadores
maçônicos da atualidade, nossas armas de escolha
serão o conhecimento, o coração, o espírito.
O mundo em que vivemos se caracteriza, ainda,
pelo inﬁnito cabedal de informações que nos estão
acessíveis mediante um mero clique no computador.
Ao mesmo tempo, contudo, torna-se cada vez mais
difícil assimilar e interpretar essa assombrosa quantidade de informação que as novas tecnologias tornam
disponível, exatamente por seu volume avassalador.
Desse modo, o próprio entendimento do mundo e de
sua evolução torna-se mais inacessível. O homem que
persevera na trilha do autoconhecimento e do aperfeiçoamento pessoal precisa, por isso, de um espaço
propício para a reﬂexão, para o diálogo ﬁlosóﬁco.
Na sociedade contemporânea, tendem a imperar o individualismo, o consumismo, o hedonismo, a
indiferença em relação aos semelhantes. Essa situação adversa aos valores humanistas faz crescer, em
contrapartida, a aspiração dos homens de bem pela
possibilidade de conviver em um ambiente de paz, de
compreensão, de comunhão fraterna com todos aqueles que compartilham dos ideais iluministas.
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Para todos esses que estão sintonizados com os
seus princípios de ﬁlantropia, de justiça, de solidariedade, de tolerância, de amor ao próximo, de busca da
verdade a Maçonaria está aberta. No seio da grande
família maçônica, entre irmãos, o homem moderno
encontra o ambiente propício para o sagrado exercício da liberdade de pensamento, para a libertação da
inﬂuência dos meios de comunicação, para o exercício
de sua inﬂuência cidadã nos destinos da sua nação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em âmbito mundial, a Maçonaria chega a reunir mais de 11
milhões de membros. A cada dia, nos mais diversos
países, os maçons se dedicam a relevantes atividades
de cunho cívico e ﬁlantrópico. Empenham-se na defesa
da soberania, da liberdade e da democracia. Desenvolvem uma multiplicidade de iniciativas de natureza
social altamente meritórias.
Dentre tantas atividades, merecem ser ressaltadas a manutenção de creches e escolas para crianças
carentes e portadoras de deﬁciência, o apoio a escolas
de aprendizagem proﬁssional e a sustentação de abrigos para idosos. A essas, somam-se as campanhas
para prevenção ao uso de drogas e os programas para
recuperação de viciados.
No nosso País, são incontáveis os exemplos de
iniciativas conduzidas pelos maçons. Dias atrás, a
seção paraibana do Grande Oriente do Brasil, que já
desenvolvia o projeto “Maçonaria contra as drogas e
a favor da vida”, tornou-se parceira do Programa Estadual de Políticas sobre Drogas, implantado em abril
último pelo Governo daquele Estado.
No Município catarinense de Jaraguá do Sul e na
região circunvizinha, integrantes da Maçonaria estão
desenvolvendo a campanha “Sou Cidadão”. Diversos
outdoors espalhados pela região alertam que os maçons estão vigilantes contra práticas que buscam lesar
os cofres públicos.
As mais de 1.700 Lojas e 54.000 irmãos de todo
o Estado de São Paulo, por seu turno, decidiram resistir e oferecer combate à corrupção através de um
programa de ação integrado. A Maçonaria paulista
uniu-se incondicionalmente ao front da guerra legalista em prol do direito da cidadania à ética, à efetiva
representatividade política e pelo resgate da dignidade
no exercício do Poder.
O Grande Oriente de São Paulo (federado ao
Grande Oriente do Brasil), a Grande Loja Maçônica
do Estado de São Paulo e o Grande Oriente Paulista,
por intermédio de seus Grãos Mestres, anunciaram,
na 3ª Carta da Maçonaria Paulista contra a Corrupção,
que a Maçonaria Unida por São Paulo resolveu criar o
MDIS – Movimento Dignidade e Inclusão Social.
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O objetivo do movimento é, segundo documento
publicado na Internet, frear a ação “dos parasitas que
infestam a Nação, saqueiam cofres públicos, proteínas
da merenda escolar, remédios, sucateiam o sistema
de saúde, ensino e o nosso futuro”. Ele pretende, também, “vencer a omissão e assumir novos desaﬁos e
responsabilidades na liderança de um movimento cívico
em defesa da ética, dos valores morais, da Pátria, dos
direitos civis e do pleno estado de Direito”.
A Assembléia Geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, realizada em Belém, Capital paraense, entre os dias 10 e 15 de julho últimos,
deu prioridade, nas suas discussões, aos temas da
liberdade de expressão, voto consciente, probidade
administrativa, proteção ao meio ambiente, segurança
pública e combate às drogas. No documento intitulado
“Proclamação ao Povo Brasileiro”, divulgado ao ﬁnal
da conferência, a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil conclama o povo brasileiro para que,
“unidos, continuemos na defesa intransigente da ética,
da moral e da soberania nacionais”.
Também as ameaças de internacionalização da
Amazônia são objeto de preocupação da Maçonaria,
que realizou, em 2008, um minucioso estudo sobre a
questão. Presidido pelo advogado Celso Serra, integrante da histórica Loja Dous de Dezembro, o grupo
de trabalho criado pela Maçonaria denuncia os erros
cometidos pelo governo brasileiro na votação da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas,
aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU)
em setembro de 2006, e que, segundo o estudo, “abre
caminho à possibilidade de perda da soberania nacional sobre a extensa região”.
Diante dessa situação, segundo o irmão Celso
Serra, “é necessário dar todo o apoio às Forças Armadas brasileiras, garantindo-lhes o direito pleno e
irrestrito de mobilização por todo o território nacional,
inclusive com reforço de verbas para preparação de
pessoal, manutenção, reequipamento e aquisição de
artefatos modernos, pois jamais conseguiremos defender e preservar a Amazônia brasileira, mantendo
a soberania sobre ela, com equipamentos obsoletos
e sucateados e sem contingente adestrado”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os que
acabamos de mencionar são apenas alguns entre incontáveis exemplos de relevantes iniciativas de cunho
cívico e social levadas à frente em nossos dias pela
Maçonaria, essa irmandade de homens livres e retos
que, ao longo dos séculos, vem pugnando pelo progresso material e espiritual da humanidade.
Assentada nos princípios da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, tendo por lema “Ciência, Justiça e
Trabalho”, a Sociedade Filosóﬁca Maçonaria Univer-
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sal inscreveu-se na história por seu engajamento nas
lutas cívicas em prol dos direitos humanos fundamentais. Nossa Ordem é um bastião da humanidade pela
signiﬁcância pessoal e relevância cívica.
Entre os símbolos da nossa irmandade, estão o
malhete, o cinzel, o esquadro e o compasso. Eles representam os instrumentos que cada um de nós deve
empregar na obra de ediﬁcação de nossos Templos
interiores e na tarefa de desbastar e burilar a Pedra
bruta que existe em cada um de nós. São belas metáforas para o objetivo maior da Ordem Maçônica: o
contínuo aprimoramento do ser humano.
Tenho grande orgulho em fazer parte dessa irmandade de princípios tão elevados e objetivos tão sublimes.
Alegro-me, portanto, em congratular-me com os irmãos
de todo o Brasil pelo transcurso deste Dia do Maçom.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. EFRAIM MORAIS (DEM – PB. Sem apanhamento taquigráﬁco..) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a homenagem que esta Casa presta à instituição maçônica pelo transcurso do dia 20 de agosto,
quando se comemora o Dia do Maçom, simboliza o justo
reconhecimento devido, pelo Brasil e pelos brasileiros,
ao belíssimo histórico de contribuições que deram eles
– maçons e Maçonaria – à liberdade, à democracia e
ao desenvolvimento de nossa Nação.
Parabenizo, assim, o ilustre Senador Mozarildo
Cavalcanti, pela apresentação do Requerimento nº 114,
de 2010, por intermédio do qual ﬁcou muito oportunamente estabelecida esta homenagem.
Relembro, também, Sr. Presidente, a destacada participação da Maçonaria nos principais e mais
críticos eventos da nossa história, entre os quais relaciono, inicialmente, os que redundaram em nossa
independência.
Personiﬁcam essa saga, de modo todo especial,
alguns dos membros da loja “Comércio e Artes”, fundada em 1815, na cidade do Rio de Janeiro. Considerara
a célula originária de uma das maiores agremiações
maçônicas atuais, o Grande Oriente do Brasil, contava
ela entre seus aﬁliados, por exemplo, a ﬁgura de José
Bonifácio de Andrada e Silva. Primeiro Grão-Mestre
do Grande Oriente do Brasil, foi ele possivelmente a
personagem mais inﬂuente, entre todos os brasileiros
nativos, pelo processo que culminaria, poucos anos
depois, no Grito dado às margens do Ipiranga.
Por inﬂuência de José Bonifácio, aliás, o próprio
Pedro de Bragança, futuro Imperador, mas ainda ocupando a dignidade de Príncipe Regente, tornou-se ele
mesmo maçom por volta dessa época – acontecimento
cujas consequências, no que se refere ao destino de
nosso País, hoje bem podemos avaliar.
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Há mais, entretanto! Foi também decisiva a participação dos maçons no movimento nacional que defendeu
a abolição da escravatura, na segunda metade do século
XIX. Advogando como princípio ideológico básico a crença
dos ideais de Liberdade, de Igualdade e de Fraternidade,
a Maçonaria legou ao movimento abolicionista alguns de
seus mais destacados líderes, a exemplo do baiano Luis
Gama, e do ﬂuminense José do Patrocínio.
Eram também maçons algumas das ﬁguras mais
direta e decisivamente envolvidas na Proclamação da
República, a exemplo do pernambucano Saldanha Marinho, um dos autores da minuta da Constituição de
1891; do carioca Quintino Bocaiúva, que viria a ser o
primeiro Ministro das Relações Exteriores da nascente
República brasileira; e, como fecho dessa brevíssima,
mas signiﬁcativa relação, do vulto universal de Rui Barbosa, ﬁgura-símbolo deste Senado Federal.
Mas falar da participação da Maçonaria na história
do Brasil implica no risco de fazer esquecer a tremenda
importância que ela tem, atualmente, para o dia-a-dia
dos brasileiros, risco esse ainda mais agravado pela
grande discrição que sempre envolveu os atos de benemerência e de oferenda cívica feita pelas potências
maçônicas aos nossos concidadãos.
Reﬁro-me, Sr. Presidente, às incontáveis instituições que elas sustentam, por todos os recantos do
País, em benefício dos que mais precisam. São creches,
abrigos, e escolas as mais diversas, desde as voltadas
à aprendizagem proﬁssional até aquelas destinadas ao
atendimento de crianças e jovens com deﬁciência física e intelectual. Reﬁro-me, também, às organizações
especializadas da distribuição de refeições às pessoas
desprovidas de recursos e das dedicadas à prevenção
de uso de entorpecentes e ao tratamento dos usuários
de drogas, entre muitas outras mais.
Originária das antigas corporações de ofício medievais envolvidas na construção das catedrais góticas
européias, a Maçonaria sempre soube evoluir e se
atualizar. Por isso, ocupa hoje, como antes ocupava,
um papel absolutamente destacado na construção, ﬁlosóﬁca e prática, de uma superior visão de cidadania,
no Brasil e no resto do mundo.
Finalizo, Srªs e Srs. Senadores, saudando, na
ocasião do Dia do Maçom, toda a instituição maçônica
brasileira, pela vibrante defesa daqueles ideais que a
fazem eternamente digna de sua própria história. Que
a fazem, embora muito relevante no passado, uma instituição ainda mais importante, viva e participativa no
presente momento; na vida concreta das brasileiras e
dos brasileiros que com ela têm a fortuna de interagir.
Que o Grande Arquiteto do Universo continue a
inspirar essa jornada de amor, de solidariedade e de
busca da justiça, por muitos séculos, ainda.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigado a todos pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Vamos suspender a sessão.
A sessão normal do Senado vai ainda ter um ﬁnal para
a leitura do expediente e declaração do encerramento.
Então vai estar suspensa a sessão por alguns
minutos, para que os irmãos possam se cumprimentar, e depois procederei ao encerramento da sessão
do Senado. (Palmas.)
(A sessão é suspensa às 12 horas e é
reaberta às 12 horas e 7 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Declaro reaberta a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 168, de 2009 (nº
1.181/2003, na Casa de origem, do Deputado Leonardo Monteiro), que estabelece a política nacional
de segurança de barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição
ﬁnal ou temporária de rejeitos e à acumulação de
resíduos industriais e altera a redação do art. 35
da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art.
4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000;
– Projeto de Lei da Câmara nº 192, de 2009 (nº
3.778/2008, na Casa de origem, do Deputado
Paes Landim), que transforma o agravo de instrumento interposto contra decisão que não admite recurso extraordinário ou especial em agravo
nos próprios autos, alterando dispositivos da Lei
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil;
– Projeto de Lei da Câmara nº 206, de 2009 (nº
3.300/2004, na Casa de origem, do Deputado
Severiano Alves), que inscreve o nome de Getúlio
Dornelles Vargas no Livro dos Heróis da Pátria;
– Projeto de Lei da Câmara nº 227, de 2009 (nº
6.611/2006, na Casa de origem, do Deputado
Vander Loubet), que denomina Rodovia João
Paulo II o trecho da BR–267 entre as cidades
de Rio Brilhante e Porto Murtinho, no Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Lei da Câmara nº 240, de 2009 (nº
1.749/2007, na Casa de origem, do Deputado Juvenil Alves), que denomina Dr. Carlos Geraldo Valadares a ponte localizada na BR–352, sobre o rio
São Francisco, na divisa dos Municípios de Martinho
Campos e Abaeté, no Estado de Minas Gerais;
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– Projeto de Lei da Câmara nº 243, de 2009 (nº
1.953/2007, na Casa de origem, do Deputado
Luiz Fernando Faria), que denomina Rodovia
Historiador Osvaldo Henrique Castello Branco a
BR–499, entre o entroncamento com a BR–040
e o Museu Casa de Cabangu, no Município de
Santos Dumont, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Lei da Câmara nº 253, de 2009 (nº
2.314/2007, na Casa de origem, do Deputado
Wolney Queiroz), que denomina Rodovia João
Lyra Filho o trecho da rodovia da BR–104 entre
as cidades de Caruaru e Santa Cruz do Capiberibe, no Estado de Pernambuco;
– Projeto de Lei da Câmara nº 267, de 2009 (nº
3.541/2008, na Casa de origem, do Deputado
Cleber Verde), que institui o Dia Nacional do
Evangélico a ser comemorado no dia 30 de novembro de cada ano;
– Projeto de Lei da Câmara nº 273, de 2009 (nº
3.702/2008, na Casa de origem, do Deputado Luiz
Bittencourt), que denomina Viaduto José Mendonça de Lima o viaduto da BR–153, Km 501, 2,
no Município de Goiânia, Estado de Goiás;
– Projeto de Lei da Câmara nº 293, de 2009 (nº
4.061/2008, na Casa de origem, do Deputado
Arnaldo Faria de Sá), que institui o Dia Nacional
dos Clubes Esportivos Sociais, a ser comemorado, anualmente, no dia 9 de novembro, em todo
o território nacional; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 33, de 2010 (nº
3.946/2008, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria cargos no
Quadro de Pessoal Permanente da Agência Nacional de Cinema – Ancine, de que trata a Lei nº
10.871, de 20 de maio de 2004.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos vão à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Resolução nº 46, de 2010, que suspende a execução da Lei Complementar nº 101, de
29 de dezembro de 1993, do Estado de Santa
Catarina, que ﬁxa política de reajuste de vencimento para o pessoal do Poder Judiciário do
Estado e dá outras providências; e
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– Projeto de Resolução nº 47, de 2010, que suspende
a execução da parte ﬁnal do art. 25 do Decreto
nº 1, de 7 de fevereiro de 1991.
Tendo sido apreciadas em decisão terminativa
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
as matérias vão à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2003, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que altera o §
1º do art. 1.331 e revoga o § 3º do mesmo artigo
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que
Institui o Código Civil, no que tange ao critério
de ﬁxação da fração ideal e às disposições sobre
a alienação e locação de abrigos para veículos
em condomínios edilícios;
– Projeto de Lei do Senado nº 275, de 2003, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 338, de 2004, de
autoria do Senador Marco Maciel, que altera o
art. 236 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(nenhuma autoridade poderá, desde quinze dias
antes e até quarenta e oito horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer
candidato, salvo em ﬂagrante delito);
– Projeto de Lei do Senado nº 347, de 2004, de autoria do Senador César Borges, que altera o inciso
I do art. 473 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para ampliar para cinco
dias o prazo de dispensa de comparecimento ao
trabalho do empregado em caso de falecimento
de familiar ou dependente;
– Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2006, de autoria do Senador João Alberto Souza, que altera
o caput do art. 914 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para impor obrigação
ao endossante pelo cumprimento da prestação
constante do título por ele endossado;
– Projeto de Lei do Senado nº 168, de 2006, de
autoria da Senadora Serys Slhessarenko, que
acrescenta o art. 1.815-A à Lei nº 10.406, de 10
de janeiro de 2002, que institui o Código Civil,
para determinar, nos casos de indignidade, que o
trânsito em julgado da sentença penal condena-
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tória acarretará a exclusão imediata do herdeiro
ou legatário indigno, e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2007, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, que altera o
art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
para incluir entre as competências do Codefat a
deﬁnição dos critérios para a utilização dos recursos do FAT para a qualiﬁcação dos proﬁssionais
dos órgãos de segurança pública;
– Projeto de Lei do Senado nº 416, de 2007, de autoria do Senador Gerson Camata, que altera a
redação do inciso VII do § 1º do art. 38 da Lei nº
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para ampliar
as possibilidades de declaração, por parte do
poder concedente, de caducidade do contrato
de concessão;
– Projeto de Lei do Senado nº 461, de 2007, de autoria do Senador Demóstenes Torres, que altera
a Lei de Execução Penal para dispor sobre a assistência educacional devida aos presos;
– Projeto de Lei do Senado nº 267, de 2008, de autoria do Senador Gerson Camata, que acrescenta
artigo à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro, para determinar
a observância do Dia Mundial em Memória das
Vítimas de Acidentes de Trânsito;
– Projeto de Lei do Senado nº 285, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta, que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para dispor sobre o dissídio coletivo
de trabalho;
– Projeto de Lei do Senado nº 274, de 2009, de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini e do Senador
Garibaldi Alves Filho, que autoriza o Poder Executivo a implantar campus do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do
Norte no município de São Paulo do Potengi;
– Projeto de Lei do Senado nº 276, de 2009, de autoria do Senador Flávio Arns, que altera o § 3º
do art. 1.775 do Código Civil para permitir que a
nomeação de curador possa recair no ocupante
de cargo ou função de dirigente de entidade que
abrigue pessoa com deﬁciência;
– Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera a Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
os Planos de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências, para incluir o lúpus e
a epilepsia entre as doenças que fazem jus aos
direitos e benefícios de que tratam;
– Projeto de Lei do Senado nº 319, de 2009, de autoria da Senadora Rosalba Ciarlini, que autoriza o
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Poder Executivo a implantar campus do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no município de Jucurutu;
– Projeto de Lei do Senado nº 417, de 2009, de autoria do Senador Inácio Arruda, que acrescenta art. 143-A à Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991, para dispor sobre aposentadoria por idade de repentistas e de cordelistas, e dá outras
providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 445, de 2009, de
autoria do Senador João Vicente Claudino, que
denomina Rodovia Governador Alberto Silva o
trecho da rodovia BR-343 compreendido entre
as localidades de Luís Correa e Bertolínia, no
Estado do Piauí;
– Projeto de Lei do Senado nº 446, de 2009, de autoria do Senador Alvaro Dias, que institui o Dia
Nacional do Interactiano;
– Projeto de Lei do Senado nº 465, de 2009, de autoria do Senador Paulo Paim, que altera a Lei
nº 9.029, de 13 de abril de 1995, para incluir
entre as práticas discriminatórias e limitativas
para efeito de acesso à relação de emprego, ou
sua manutenção, aquelas motivadas por consulta a cadastro de inadimplentes, e dá outras
providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 503, de 2009, de autoria do Senador Aloizio Mercadante, que autoriza o
Poder Executivo a realizar a Olimpíada Brasileira
do Esporte (OBE) e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 516, de 2009, de
autoria do Senador Papaléo Paes, que revoga
o art. 1.520 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil), para excluir a possibilidade de extinção da punibilidade criminal pelo
casamento;
– Projeto de Lei do Senado nº 542, de 2009, de autoria do Senador Inácio Arruda, que denomina
Dom Antônio Fragoso a Unidade do Campus do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, localizado no Município de Crateús, no
Estado do Ceará; e
– Projeto de Lei do Senado nº 48, de 2010, de autoria do Senador Marcelo Crivella, que modiﬁca
o art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º
de maio de 1943, o art. 132 da Lei nº 8.112, de
11 de dezembro de 1990, e o art. 118 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, para disciplinar
a demissão e estabelecer garantia provisória de
emprego ao alcoolista.
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Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União
o Aviso nº 789-GP/TCU/2010, informando a consta-

tação de novos indícios de irregularidade grave em
obras que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 21 de agosto do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB – RR) – A Presidência lembra às
Senhoras e aos Senhores Senadores que o
Senado Federal está convocado para uma
sessão especial a realizar-se na segundafeira, às 11 horas, destinada a comemorar o
Dia do Corretor de Imóveis, de acordo com o

Requerimento nº 692, de 2010, do Senador
Gim Argello e outros Senhores Senadores.

É o seguinte o Aviso recebido:

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. PTB
– RR) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 8
minutos).
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Ata da 133ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 3 de agosto de 2010
(Publicada no Diário do Senado Federal nº 118, de 4 de agosto de 2010)

RETIFICAÇÕES
Às páginas 39473 a 39476, republique-se o Parecer nº 1.146, de 2010, para inclusão da lista contendo

as assinaturas dos membros da Comissão de Assuntos Econômicos, presentes à reunião:
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Ata da 136ª Sessão, Deliberativa Extraordinária
em 3 de agosto de 2010
(Publicada no Diário do Senado Federal nº 118, de 4 de agosto de 2010)

RETIFICAÇÕES
À página 39661, 1ª coluna, no Anexo do Parecer
nº 1.169, de 200, para correção:

À página 39693, 1ª coluna, republique-se o texto
do Parecer nº 1.175, de 2010, por omissão de assinaturas:

Onde se lê:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1.169, DE 2010
Leia-se:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº, DE 2010

AGOSTO 2010

Agosto de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

À página 39747, 2ª coluna, no Requerimento nº
740, de 2010, para inclusão de numeração da proposição:
Onde se lê:
REQUERIMENTO Nº, DE 2010
Leia-se:
REQUERIMENTO Nº 740, DE 2010

Sábado 21

561

43027

À página 39766, 2ª coluna, no Projeto de Resolução nº 44, de 2010, para correção do nome da Comissão a qual a proposição foi despachada:
Onde se lê:
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Leia-se:
(À Comissão de Assuntos Econômicos)

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**

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**

Maranhão
Maioria-PMDB - Edison Lobão*
Maioria-PMDB - Mauro Fecury* (S)
PTB - Epitácio Cafeteira**

Pará
Minoria-PSDB - Flexa Ribeiro* (S)
PSOL - José Nery* (S)
Minoria-PSDB - Mário Couto**

Paraíba
Minoria-DEM - Efraim Morais*
Bloco-PRB - Roberto Cavalcanti* (S)
Minoria-PSDB - Cícero Lucena**

Espírito Santo
Maioria-PMDB - Gerson Camata*
Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PSB - Renato Casagrande**

Pernambuco
Minoria-DEM - Marco Maciel*
Minoria-PSDB - Sérgio Guerra*
Maioria-PMDB - Jarbas Vasconcelos**

São Paulo
Bloco-PT - Aloizio Mercadante*
PTB - Romeu Tuma*
Bloco-PT - Eduardo Suplicy**

Minas Gerais
Minoria-PSDB - Eduardo Azeredo*
Maioria-PMDB - Hélio Costa*
Minoria-DEM - Eliseu Resende**

Piauí
Minoria-DEM - Heráclito Fortes*
PSC - Mão Santa*
PTB - João Vicente Claudino**

Rio Grande do Norte
Minoria-PSDB - João Faustino* (S)
Minoria-DEM - José Bezerra* (S)
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Santa Catarina
Bloco-PT - Belini Meurer* (S)
Maioria-PMDB - Selma Elias* (S)
Minoria-PSDB - Níura Demarchi** (S)

Goiás
Minoria-DEM - Demóstenes Torres*
Minoria-PSDB - Lúcia Vânia*
Minoria-PSDB - Marconi Perillo**

Alagoas
Minoria-PSDB - João Tenório* (S)
Maioria-PMDB - Renan Calheiros*
PTB - Fernando Collor**

Mato Grosso
Minoria-DEM - Jorge Yanai* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

Sergipe
Maioria-PMDB - Almeida Lima*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Minoria-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2003/2011
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**: Período 2007/2015

Amazonas
Minoria-PSDB - Arthur Virgílio*
PDT - Jefferson Praia* (S)
Bloco-PR - Alfredo Nascimento**

Paraná
Minoria-PSDB - Flávio Arns*
PDT - Osmar Dias*
Minoria-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Maioria-PMDB - Geraldo Mesquita Júnior*
PV - Marina Silva*
Bloco-PT - Tião Viana**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio Amaral*
Maioria-PMDB - Valter Pereira* (S)
Minoria-PSDB - Marisa Serrano**

Distrito Federal
Minoria-DEM - Adelmir Santana* (S)
PDT - Cristovam Buarque*
PTB - Gim Argello** (S)

Rondônia
Bloco-PT - Fátima Cleide*
Maioria-PMDB - Valdir Raupp*
PDT - Acir Gurgacz**

Tocantins
Bloco-PR - João Ribeiro*
Maioria-PMDB - Leomar Quintanilha*
Minoria-DEM - Kátia Abreu**

Amapá
Maioria-PMDB - Gilvam Borges*
Minoria-PSDB - Papaléo Paes*
Maioria-PMDB - José Sarney**

Roraima
S/PARTIDO - Augusto Botelho*
Maioria-PMDB - Romero Jucá*
PTB - Mozarildo Cavalcanti**

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - ONGS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito composta de 11 Senadores titulares e 7 suplentes, destinada
a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a liberação, pelo Governo Federal, de recursos públicos para
organizações não governamentais - ONGs - e para organizações da sociedade civil de interesse público
- OSCIPs, bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do
exterior, no período de 1999 até 30 de abril de 2009.
(Requerimento nº 201, de 2007, lido em 15.3.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 217, de 2007, lido em 20.03.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.324, de 2007, lido em 8.11.2007)
(Aditado pelo Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (29)
RELATOR: Senador Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(15)

(27)

Leitura: 15/03/2007
Designação: 05/06/2007
Instalação: 03/10/2007
Prazo final: 12/05/2008
Prazo prorrogado: 22/11/2008
Prazo prorrogado: 01/07/2009
Prazo prorrogado: 21/02/2010
Prazo prorrogado: 02/09/2010
Prazo final prorrogado: 01/11/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Heráclito Fortes (DEM-PI)

(1)

1. Demóstenes Torres (DEM-GO)

Efraim Morais (DEM-PB)

(13)

Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(10,20)

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

(5,28,30)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Inácio Arruda (PC DO B-CE)
Fátima Cleide (PT-RO)

(12,18)

(2,6,21)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,19)
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1. Paulo Paim (PT-RS)

(8)

(22,32,33)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)

(25,35)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto (PMDB-SC)
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(23,34)

(24)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(31)

Valter Pereira (PMDB-MS)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(14,17,26)

PDT/PSOL

(9)

1. Osmar Dias (PDT-PR)
Notas:
1. De acordo com o cálculo de proporcionalidade partidária, cabe ao Bloco Parlamentar da Minoria a indicação de três membros suplentes.
2. Senador Inácio Arruda, passa a substituir o Senador João Ribeiro, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG). Eleito como Relator, na Sessão do dia
10.10.2007.
3. Senador Sibá Machado, passou a substituir o Senador Vicente Claudino, em 21.8.2007 (Of. 133/2007 - GLDBAG).
4. Senador Sérgio Guerra foi designado, em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB).
5. Senadora Lúcia Vânia, em substituição à Senadora Marisa Serrano, foi designada em 22/08/2007 (Ofício nº 171/07-GLPSDB). Eleita para a
Vice-Presidência, na Sessão Ordinária em 10.10.2007.
6. Indicado o Senador Inácio Arruda em substituição ao Senador Eduardo Suplicy, que se torna membro suplente, nos termos do Ofício nº 138/2007.
7. O Senador Alvaro Dias foi indicado em substituição ao Senador Sérgio Guerra, na sessão deliberativa de 09.10.2007, conforme Ofício nº
185/2007-GLPSDB (DSF de 10.10.2007).
8. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
9. Vaga de suplente compartilhada entre o PDT e o PSOL.
10. Senador Sérgio Guerra passou a substituir o Senador Flexa Ribeiro, em 26/02/2008, na condição de membro titular (Of. 16/08-GLPSDB).
11. Em 13/05/2008, o Senador Flávio Arns é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Sibá Machado
(Of. 55/2008/GLDBAG).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 68/2008-GLDBAG).
13. Em 08.07.2008, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao
Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 070/2008-GLDEM).
14. Em 05.08.2008, o Senador Jeferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. Nº 17/08-GLPDT).
15. Em 05.08.2008, o Senador Heráclito Fortes foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 050/08 - SSCEPI).
16. Em 06.08.2008, o Senador João Pedro é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns
(Ofício nº 080/2008 - GLDBAG).
17. Em 21.05.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jeferson Praia (Of. nº 46/09
-LPDT).
18. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
21. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
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29. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
32. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
34. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
35. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.
*****. Prorrogado até 01.11.2010 através do Requerimento nº 746, de 2010, lido em 04.08.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514
Fax: 3303-1176
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010
Prazo final prorrogado: 11/11/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM-GO)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(1,4)
(7)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Paulo Paim (PT-RS)

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Almeida Lima (PMDB-SE)
VAGO

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

Notas:
1. Em 01/04/2008, o Senador Virginio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
2. Em 04.06.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
3. Em 04.06.2008, o Senador Paulo Paim é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 063/2008-GLDBAG), em substituição ao
Senador Marcelo Crivella.
4. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
5. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
6. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.

3) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - AMAZÔNIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 572, de 2009,
de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares
e sete suplentes, para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, os seguintes fatos a respeito da
Amazônia: 1) conflito referente à demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol e outras; 2)
recentes denúncias de falta de assistência à saúde indígena; 3) áreas indígenas nos Estados de Roraima,
Amazonas, Pará e Mato Grosso, cujos territórios chegam a 57%, 21%, 20% e 30%, respectivamente, das
áreas territoriais desses Estados; 4) problemas envolvendo a soberania nacional nas áreas de fronteira:
tráfico internacional, terrorismo, guerrilhas, vigilância das fronteiras etc; 5) falta de condições de
sustentabilidade das comunidades indígenas já integradas às comunidades não indígenas; 6) alegado
aumento do desmatamento da floresta; 7) recrudescimento da aquisição de terras por parte de estrangeiros;
8) questões fundiárias e ambientais.
(Requerimento nº 572, de 2009, lido em 15.5.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 15/05/2009

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jayme Campos (DEM-MT)

(1,4)

Gilberto Goellner (DEM-MT)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

(1,9)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Aloizio Mercadante (PT-SP)

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

Maioria ( PMDB, PP )
Renan Calheiros (PMDB-AL)

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)
Gilvam Borges (PMDB-AP)

(3)

2. VAGO

(8)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
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(1)

1. Indicações das Lideranças.
2. Em 03.06.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
51/09-LPDT).
3. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (OF. GLPMDB nº 015-A/2009).
4. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
5. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
6. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
7. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
8. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
9. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).

4) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - DNIT
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos do Requerimento nº 783, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta de treze titulares e sete suplentes,
para apurar, no prazo de cento e oitenta dias, as causas, condições e responsabilidades supostamente
praticadas pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT.
(Requerimento nº 783, de 2009, lido em 24.06.2009)
Número de membros: 13 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 24/06/2009

5) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - MEDICAMENTOS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.106, de 2009, de
autoria do Senador Romeu Tuma e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, a falsificação de medicamentos e equipamentos médicos
em todo o território nacional.
(Requerimento nº 1.106, de 2009, lido em 01.09.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 01/09/2009

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS.
(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 18/11/2009

COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Gerson Camata (PMDB-ES)

(2)

Leitura: 05/03/2008
Instalação: 06/11/2008
Prazo prorrogado: 30/06/2009
Prazo prorrogado: 31/08/2009
Prazo prorrogado: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 17/07/2010

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
*****. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.

2) TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos referentes às obras
do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional
(Transposição do Rio São Francisco), bem como o Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
(Requerimento nº 115, de 2008, tendo como primeiro
signatário o Senador Cícero Lucena, aprovado em 02.07.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.691, de 2008, aprovado em 18.12.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.621, de 2009, aprovado em 9.12.2009).
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (2)
RELATOR: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
Leitura: 02/07/2008
Designação: 26/08/2008
Instalação: 27/08/2008
Prazo: 22/12/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

1. Senador Efraim Morais (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

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. Senador Almeida Lima (PMDB)

(1)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

1. Senador João Vicente Claudino

(3,4)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) IDENTIFICAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUJEITOS À REGULAÇÃO
Finalidade: Identificar dispositivos constitucionais cuja regulação seja necessária para o exercício de
direitos fundamentais, bem como apresentar proposições legislativas e medidas destinadas a tornar efetivas
normas constitucionais.
(Requerimento nº 8, de 2009, do Senador Garibaldi Alves Filho, aprovado em 10.03.2009)
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
Leitura: 10/03/2009
Designação: 02/04/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres (DEM)

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

Maioria ( PMDB, PP )
1.
2.
3.

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

PDT
1.
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 330311176
E-mail: willw@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (4)

(4,6)

Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Kátia Abreu (DEM)

1. Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)

Senadora Marisa Serrano (PSDB)

2. Senador Flávio Arns (PSDB)

(2)

(5)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO)

1.

(3,7)

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 ( PSDB, DEM )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Eduardo Suplicy (PT)
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(1,2)

PTB
Senador Gim Argello
Notas:
1. Em 23/06/2009, o Senador Mauro Fecury é designado Titular do Bloco da Maioria, na Comissão (Of. GLPMDB nº 008-A-2009).
2. Em 24.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita Junior é designado membro do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Mauro Fecury
(OF. GLPMDB Nº 019-A-2009).
3. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente o Senador Aldemir Santana e Vice-Presidente o Senador Eduardo Azeredo. O Senador Geraldo Mesquita
Júnior foi designado relator (Of. nº 031/09-SSCEPI).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303514
Fax: 33031176
E-mail: willw@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6) ENCHENTES NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das enchentes nos municípios da Região Norte.
(Requerimento nº 449, de 2009, do Senador Arthur Virgílio, aprovado em 20.05.2009)
Número de membros: 7
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(3)

Senadora Fátima Cleide (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
Senador Valdir Raupp (PMDB)

(1)

(2)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

7) INUNDAÇÕES NO MARANHÃO, PIAUÍ, CEARÁ, BAHIA E RIO GRANDE DO NORTE
Finalidade: Verificar os efeitos das inundações ocorridas em municípios dos Estados do Maranhão, Piauí,
Ceará, Bahia e Rio Grande do Norte.
(Requerimento nº 592, de 2009, tendo como primeiro
signatário o Senador José Sarney, aprovado em 21.05.2009)
Número de membros: 7
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Coordenação:
MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador César Borges (PR)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Mão Santa (PSC)

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1,5)

PTB
Senador João Vicente Claudino
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 010-A/2009).
3. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
4. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
5. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
*. Incluido o Estado do Rio Grande do Norte, conforme comunicação lida e aprovada na sessão deliberativa ordinária de 21 de maio de 2009.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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

ACOMPANHAMENTO DA CRISE FINANCEIRA E DA EMPREGABILIDADE
(Ato do Presidente nº 16, de 2009)
(publicado no DSF de 14.02.2009)
Número de membros: 5
PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
Instalação: 03/03/2009

MEMBROS
Senador Pedro Simon (PMDB)
Senador Francisco Dornelles (PP)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)
Senador Aloizio Mercadante (PT)

Secretário(a): Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone(s): 3303.4638
E-mail: dirceuv@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - MEDIDAS CAUTELARES: Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROVAS: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
Instalação: 20/05/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres (DEM)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Marconi Perillo (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Aloizio Mercadante (PT)

(3,5)

Senador Renato Casagrande (PSB)
Senadora Serys Slhessarenko (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Almeida Lima (PMDB)
Senador Valter Pereira (PMDB)

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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.
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.
2

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lossio
Telefone(s): 33033511
Fax: 33031176
E-mail: antiossio@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR-GERAL: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO: Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)
RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL: Senador Romeu Tuma (PTB-SP)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO DE CONHECIMENTO: Senador Marconi
Perillo (PSDB-GO)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS: Senador Almeida Lima (PMDB-SE)
RELATOR PARCIAL - CUMPR. SENTENÇAS E EXECUÇÃO: Senador Antonio Carlos
Valadares (PSB-SE)
RELATOR-PARCIAL - RECURSOS: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Designação: 09/07/2010
Instalação: 04/08/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Demóstenes Torres (DEM)

1. Senador Marco Maciel (DEM)

Senador Antonio Carlos Júnior (DEM)

2. Senador Adelmir Santana (DEM)

Senador Marconi Perillo (PSDB)

3. Senador Cícero Lucena (PSDB)

Senador Papaléo Paes (PSDB)

4. Senador Alvaro Dias (PSDB)

Maioria ( PMDB, PP )
Senador Regis Fichtner (PMDB)

1. Senador Romero Jucá (PMDB)

(2)

Senador Almeida Lima (PMDB)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Valter Pereira (PMDB)

3. Senador Francisco Dornelles (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Eduardo Suplicy (PT)

(1)

(1)

1. Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

2. Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(1,3)

PTB
Senador Romeu Tuma

1. Senador Gim Argello

PDT
Senador Acir Gurgacz

1.

Notas:
1. Designados membros do Bloco de Apoio ao Governo os Senadores Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, titulares, e Inácio Arruda e Augusto
Botelho, suplentes, conforme ofício lido na sessão deliberativa de 03.08.2010.
2. Em 4.8.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 102/2010-GLPMDB), em substituição ao Senador
Renan Calheiros.
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3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.

CALENDÁRIO ORIGINAL DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 2010,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRAZOS
APRESENTAÇÃO DE EMENDAS: 02 a 27.08.2010 (art. 374, III)
RELATÓRIOS PARCIAIS: 30.08 a 26.10.2010 (art. 374, IV) 1
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 27.10 a 25.11.2010 (art. 374, V) 1
PARECER FINAL: 26.11 a 22.12.2010 (art. 374, VI) 1
1

Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 747, de 2010, em 04.08.2010.

Secretário(a): ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÓSSIO
Telefone(s): 33033511
E-mail: sscepi@senado.gov.br

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) (111)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Eduardo Suplicy (PT)

(34)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Marcelo Crivella (PRB)

(35)
(40)

(36,106,114)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

(4,39,81,82,83,84,87,97)

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(30)

(11,41,94,104)

4. Belini Meurer (PT)

(37,93,105)

Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

3. Paulo Paim (PT)

(38)

(33)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(66,68)
(56,59,112)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69,117)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

2. Gilvam Borges (PMDB)
3. Hélio Costa (PMDB)

(54,70)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(58,78)

(64,67,88,91,100,101)

(3,60,95,98)

(2,60,80,85,86,92)

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,96,99)

6. Regis Fichtner (PMDB)

(1,60,108,116)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Eliseu Resende (DEM)

1. Jorge Yanai (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

Adelmir Santana (DEM)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(18,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(46)

(52,107,110,113)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

(14,16,47)

(49)

Níura Demarchi (PSDB)

(43,102,103)

5. Kátia Abreu (DEM)

(48)

Jayme Campos (DEM)

(13,51,76,79,89,90)

6. José Bezerra (DEM)

(5,45,109,115)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(23)

João Tenório (PSDB)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,42)

2. Fernando Collor

(42)

(22,75)

PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
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32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
97. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
105. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
111. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.

Secretário(a): Luiz Gonzaga Silva Filho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)

1. Delcídio Amaral (PT)

VAGO

(6)

2. VAGO

VAGO

(10,12,14)

3. João Vicente Claudino (PTB)

(9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valdir Raupp (PMDB)

1. VAGO

VAGO

2. Renato Casagrande (PSB)

(4)

(11,13)
(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Rosalba Ciarlini (DEM)
Raimundo Colombo (DEM)

1. VAGO

(5)

(7,15)

Sérgio Guerra (PSDB)

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

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(3,18,29,71,82)

Augusto Botelho (S/PARTIDO)
Paulo Paim (PT)

2. César Borges (PR)

(27,117)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

5. Belini Meurer (PT)

(34,75,77,78)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,58,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,60,65)

7. José Nery (PSOL)

(33,78,104)

(28)

(1,2,13)

(31,32,107,113)

(36)
(36,63,64)

Maioria ( PMDB, PP )
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(57,68,73)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,93,102)

Gilvam Borges (PMDB)

(9,52,88,91,95,96)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

Regis Fichtner (PMDB)

(6,56,111,115)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(48,80,101)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)
5. Gerson Camata (PMDB)

(50,76,79)

(49,74,80,109)

(55,94,103)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana (DEM)

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Níura Demarchi (PSDB)
Flávio Arns (PSDB)

(46,108,112,114)

(23,37,83)

4. José Bezerra (DEM)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

(24,67,85,92,97)

6. Marisa Serrano (PSDB)

Papaléo Paes (PSDB)

(22,98,99)

7. Lúcia Vânia (PSDB)

PTB

(10,45)

(4,40,110,116)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(20,66,100,105,106)

Mozarildo Cavalcanti

(44)

(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
109. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (16)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(10,11)

VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

(2,17)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Flávio Arns (PSDB)

1. Paulo Paim (PT)

(6,12,15)

(1)

(5)

PMDB
VAGO

1. VAGO

(8,18)

(7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(4)

1. Gim Argello (PTB)

(9)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Em 6.04.2009, o Senador Eduardo Azeredo teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
3. Em 6.04.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
6. Em 6.04.2009, o Senador Flávio Arns teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
8. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição ao Senador Papaléo Paes.
11. Em 15/04/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (OF. nº
15/09 - PRES/CAS).
12. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
13. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
14. Vago em 01.10.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à Comissão (OF.GLPMDB nº 162/2009-GLPMDB).
15. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
16. Vago, em 25.05.2010, em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
17. Em 25.05.2010, vago em virtude de o Senador Eduardo Azeredo não pertencer mais à Comissão.
18. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROMOÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEFESA
DA SAÚDE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (13,18)

(13,23)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana (DEM)
Papaléo Paes (PSDB)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(7)

2. VAGO

(11,17,19)

(2,4,20)

(2,9,16)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(5,22)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

1. VAGO

(6,14,15)

(3,21)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. João Durval (PDT)

(12)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
3. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
4. Em 6.04.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Augusto Botelho teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
6. Em 6.04.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS), em substituição ao Senador
João Durval.
7. Em 6.04.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS),
em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini.
8. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
9. Em 6.04.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
10. Em 6.04.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
11. Em 6.04.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Presidência da CAS (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
13. Em 02.07.2009, foi lido o Ofício nº 02/2009-PRES/CASSAÚDE, comunicando eleição.
14. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
15. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
16. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
17. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
18. Em 11.05.10, vago em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
19. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).
20. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
21. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
22. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
23. Conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010, o Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT.

2.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DO EMPREGO E DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Adelmir Santana (DEM)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

(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)

1. VAGO

(2,3)

(4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
5. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Papaléo Paes não pertencer mais à Comissão de Assuntos Sociais (Of. nº 36/10-GLPSDB).
6. Em 01.06.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (OF. Nº 081/2010-PRES/CAS).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (103)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (6)
Serys Slhessarenko (PT)

(37,75,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,38)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

Eduardo Suplicy (PT)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(37)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Belini Meurer (PT)
Tião Viana (PT)

(17,35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(30)

(1,15,17,34,116)

(33)
(16,17,36,71)

(37,111,113)

5. César Borges (PR)

(31,41)

(32,41,87,88,89,100)

6. Marina Silva (PV)

(19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(60,64)

Almeida Lima (PMDB)

(59,63)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(57,64)

(61,69,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

(62,64,96,99,106,107)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(56,64)

4. Hélio Costa (PMDB)

(58,66,78)

(5,68,76,102,105)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,55,67,101,104)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(42,54,65)
(3,64,115)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Kátia Abreu (DEM)

1. Efraim Morais (DEM)

(47)

Demóstenes Torres (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(44)

(40,82,85,97,98)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(46)

(25,73,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Raimundo Colombo (DEM)

(24)

(50)

(45,110)

(4,49,112,114)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,48)
(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(26)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(51)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,74)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

2. Adelmir Santana (DEM)
4. José Bezerra (DEM)

(14,20)

(52)

(29,72,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(43,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

(11,22,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
30. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
35. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
41. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
42. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
43. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
44. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
50. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
51. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
103. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
104. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
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105. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 52/2010).
106. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
107. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
108. Em 19.05.2010, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello(OF.
GLPTB nº 063/2010).
109. Em 26/05/2010, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Zambiasi (Of. nº
64/2010/GLPTB).
110. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
112. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 050/2010-GLDBAG).
114. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 10:00 hs - Plenário nº 3 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br

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)

1. Serys Slhessarenko (PT)

César Borges (PR)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Francisco Dornelles (PP)

Renan Calheiros (PMDB)

2. VAGO

(3)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

1. Kátia Abreu (DEM)
2. Antonio Carlos Júnior (DEM)

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Patrícia Saboya

1. VAGO

(2)

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Número de membros: 6 titulares
PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Designação: 10/02/2010

TITULARES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Eduardo Suplicy (PT)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Tasso Jereissati (PSDB)
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Notas:
*. Em 23.02.2010, lido o Of. nº 12/10-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião da Comissão realizada no dia 10.02.2010.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Cleide (PT-RO) (93,106)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Roberto Cavalcanti (PRB)

Augusto Botelho (S/PARTIDO)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(30,96,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)
4. José Nery (PSOL)

(34,45,66)

Belini Meurer (PT)

(1,31,110)

2. Gim Argello (PTB)

(34,125)

(34)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(34,81,89,92,94)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(32)

(33,76,78,80,96,116,120)

(35,85,86,87,98,101,107)

6. João Ribeiro (PR)

(37,71)

7. Marina Silva (PV)

(37,80)

(37,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)
VAGO

(58,102,105,111,112)

(59)

3. Pedro Simon (PMDB)

(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(56,108)

Gerson Camata (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(55)

(62,124)

(60)

VAGO

(5,9,53,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(57,65)

7. VAGO

(15,17,54,119)

(61,109)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Níura Demarchi (PSDB)
Marco Maciel (DEM)

(4,42,115,118,121)

(46)

1. Jorge Yanai (DEM)

(41,113,114)

2. Kátia Abreu (DEM)

(11,50)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,52)

3. Jayme Campos (DEM)

(49,77,82,103,104)

Heráclito Fortes (DEM)

(44)

4. Efraim Morais (DEM)

(43)

João Faustino (PSDB)

(13,48,117,122,123)

Adelmir Santana (DEM)

(40)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

Flávio Arns (PSDB)

(27,91)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,51)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)
7. Cícero Lucena (PSDB)

(22,69,75,84,90,97,99)

8. Marconi Perillo (PSDB)
(25,68,74,75)

(29)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(24)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,47)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(47)

PDT
Cristovam Buarque

(21)

Notas:
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1. Jefferson Praia

(10,20)

(2,39)

(47)
(47)

1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia Dias é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
25. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
26. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
27. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
28. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
30. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
34. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
37. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
41. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
42. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
43. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
46. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
47. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
48. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
49. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
50. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
52. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
53. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
92. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
93. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
94. Em 14.10.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é remanejado da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
95. Em 14.10.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
150/2009-GLDBAG).
96. Em 14.10.2009, a Senadora Ideli Salvatti é remanejada da suplência para a titularidade do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
149/2009-GLDBAG).
97. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
98. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
99. Em 18.11.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 194/09-GLPSDB).
100. Em 02.12.2009, o Senador Gim Argello é designado suplente, na Comissão, em vaga cedida ao PDT (Of. 161/2009-GLDBAG e Of.
286/2009/GLPTB)
101. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
102. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
103. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
104. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
105. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
106. A Senadora Fátima Cleide foi eleita Presidente da Comissão em 03.03.2010, conforme Of. nº 014/2010/CE, lido na sessão deliberativa ordinária de 9
de março de 2010.
107. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
108. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
109. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
110. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
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111. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
112. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
113. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
114. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
115. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
116. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
117. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
118. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
119. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
120. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).
121. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
122. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
123. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 59/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
124. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
125. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:00HS - Plenário nº 15 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Ideli Salvatti (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(7,17,23)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,18)

Inácio Arruda (PC DO B)

(19)

Gerson Camata (PMDB)

(3,15)

3. VAGO

(17,18,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(11)

(14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(9)

(1,6,13)

(9)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)

4. Cícero Lucena (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5,24)

(10,12)
(7,16)

PDT
Cristovam Buarque

(7,20)

1. VAGO

(20)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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16. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)

1. João Vicente Claudino (PTB)

Inácio Arruda (PC DO B)

2.

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Gerson Camata (PMDB)

(2)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Raimundo Colombo (DEM)
VAGO

1. Flávio Arns (PSDB)

(5)

(1)

2.

(3,4)

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

Notas:
1. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
2. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
3. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
4. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. nº 32/10-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)
Marina Silva (PV)

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(25)

(7,25,43,45)

1. Fátima Cleide (PT)

(23)

2. César Borges (PR)

(20)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(26,55,60)

4. Delcídio Amaral (PT)

(21)

(24)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges (PMDB)
Hélio Costa (PMDB)
VAGO

(39,47,48,49,54,59)

(39,56,57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(39)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(38,50,53,58)

Valter Pereira (PMDB)

(39)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(39)

(39)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai (DEM)

(29,61,62)

1. Adelmir Santana (DEM)

Kátia Abreu (DEM)

(35)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

(32)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

(1,28,63)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(34)

Marisa Serrano (PSDB)

(31)

(3,30)

(9,27,44,46,51,52)

(4,17)

7. Mário Couto (PSDB)

(16)
(15)

PTB
Gim Argello

(6,33)

1. Sérgio Zambiasi

(33)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,41)

1. Cristovam Buarque

(12,36,42)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
15. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
17. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
18. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
19. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
20. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
23. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
24. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
25. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
26. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
27. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
28. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
30. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
34. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
35. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
39. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 11:30HS - Plenário nº 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
César Borges (PR)

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(9)

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Em 13/05/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 27/08-CMA).
5. Vago, em virtude de o Senador Cícero Lucena ter sido substituído pelo Senador Mário Couto, na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (Of. 40/2008-GLPSDB).
6. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
7. Em 05/11/2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB na Subcomissão (Ofício nº 127/08-GLPSDB).
8. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (6)
RELATOR: Senador Jefferson Praia (PDT-AM) (5,12,16)
Instalação: 27/10/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Marina Silva (PV)

(1,2)

Jefferson Praia (PDT)

(11,15)

1. Fátima Cleide (PT)
2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

2. VAGO

(10)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Marisa Serrano (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Jorge Yanai (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

(13,14)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
11. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
12. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
13. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
14. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão (Of. nº 88/2010/CMA).
15. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, por cessão (Of. nº
95/2010/CMA).
16. Em 08.06.2010, o Senador Jefferson Praia é designado Relator da Subcomissão (Of. nº 95/2010/CMA), em substituição ao Senador Gilberto Goellner.
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 38/2009-CMA.
**. Em 04.11.2009, o Ofício nº 85/2009-CMA comunica a instalação da Subcomissão, em 27.10.2009, com eleição de cargos.

5.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA) (2)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (2,11)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. VAGO

(3)

(4)

(3,8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(9)

2. Almeida Lima (PMDB)

VAGO

(10,12)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
1. Heráclito Fortes (DEM)

Adelmir Santana (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)
3. Marisa Serrano (PSDB)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Jefferson Praia

1. Cristovam Buarque

Notas:
1. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
2. Em 30.09.2009, lido o Ofício nº 67/2009-CMA, que informa a eleição dos Senadores Cícero Lucena e César Borges para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e designação do Senador Gilberto Goellner como Relator.
3. Em 30.09.2009, o Senador César Borges deixa a suplência e é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em
substituição ao Senador João Pedro, que passa a ocupar a suplência (Of. nº 67/2009/CMA).
4. Em 16.10.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Of. nº 78/2009-CMA).
5. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
6. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
7. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
8. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

9. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)
Leitura: 10/05/2010
Instalação: 13/05/2010

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Renato Casagrande (PSB)

1. Jefferson Praia (PDT)

Delcídio Amaral (PT)

2. César Borges (PR)

Maioria ( PMDB, PP )
Romero Jucá (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai (DEM)

(1)

Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Kátia Abreu (DEM)
2. Mário Couto (PSDB)

Notas:
1. Em 08.06.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco da Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador Jayme Campos
(Of. nº 88/2010/CMA).
*. Em 10.05.2010, lido o Of. 66/10-CMA, que comunica a aprovação do Requerimento nº 20, de 2010 - CMA, que cria esta Subcomissão Temporária.
**. Em 13.05.2010, lido o Of. 75/2010-CMA, que comunica a instalação da Subcomissão, a eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação do
Relator.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 3311-3935
Fax: 3311-1060
E-mail: jcarvalho@senado.gov.br.

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)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

1. VAGO

(21,53,59,61,64)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. VAGO

(21)

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

(19,74)

(3,23,48,49,57,65,67) (cedida ao PDT)

(24)

(20)

(11,22,30,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
Gilvam Borges (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Regis Fichtner (PMDB)

(41,44,76)

1. VAGO

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

(37,73)
(42)

3. Valter Pereira (PMDB)

(35,43,80)

VAGO

(34,68,72,75)

4. Mão Santa (PSC)

VAGO

(10,12,33,77)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,71)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra (DEM)

(2,25,78,81)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(27)

2. Jayme Campos (DEM)

(28,51,54,69,70)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. Adelmir Santana (DEM)

(8,46)

(9,13,31)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. João Faustino (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(16,47,60,62,79)

(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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
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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)

VAGO

(2,4)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia (PSDB)

1. VAGO

(1)

2.

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertecer à Comissão.
2. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (Of.
30/2008-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
3. A Senadora Patrícia Saboya integra a composição da Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo.
4. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de as Senadoras não pertencerem mais à Comissão.
6. Em 02.03.2009, vago em virtude de a Senadora Roseana Sarney ter sido substituída pelo Senador Valter Pereira na CDH (OF. GLPMDB nº 29/2009).

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DA JUVENTUDE
E DO IDOSO
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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)

1. Aloizio Mercadante (PT)

(40)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
Paulo Paim (PT)

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(44,68)

4. Magno Malta (PR)

(47,95,99)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(45,75)

(43)

5. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(42,55,67,86,87)

(22,41,50,72,105)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Almeida Lima (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)
Romero Jucá (PMDB)

2. Inácio Arruda (PC DO B)

(61)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

3. Hélio Costa (PMDB)

(64)

(6,76,77)

(2,94,96)

4. Valdir Raupp (PMDB)

(3,70,74)

Regis Fichtner (PMDB)

(5,65)

(19,24,63)

5. Gilvam Borges (PMDB)

(4,100,103)

(10,21,62,92,93,97,98)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Efraim Morais (DEM)

(48)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(8,52)

(33,66)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

(13,14,15,16,25,26,28,30,49)

(11,54)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. João Faustino (PSDB)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

1. Adelmir Santana (DEM)

(23,27,56,101,102,104)

4. Romeu Tuma (PTB)

(53,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

(32,60,81,82,90,91)

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

Notas:
1. O Senador Pedro Simon teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
2. O Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
3. O Senador Jarbas Vasconcelos teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
4. O Senador Paulo Duque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
5. Em 22.08.2007, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 362/2007).
6. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 24/2009-GLPMDB).
7. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007 (DSF
2.10.2007).
8. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
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9. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
10. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
11. Vaga cedida temporariamente ao PSOL, conforme Ofício nº 10/2008-DEM (DSF 14.02.2008).
12. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
13. Em 05.09.2007, o Senador Euclydes Mello é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Fernando Collor (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
14. Senador Euclydes Mello comunica filiação ao PRB, em 1ª/10/2007, Of. nº 041/2007 (DSF 10.10.2007).
15. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
16. Em 14/02/2008, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 15/2008-GLPTB).
17. Em 24/03/2008, o Senador Tasso Jereissati é designado Suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/08 - GLPSDB).
18. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
19. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado,
nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 122/08-GLPMDB).
20. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 09/08-LPDT).
21. Em 05.06.2008, o Senador Valdir Raupp é designado suplente do PMDB e do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 168/2008).
22. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão, em substituição à Senadora Fátima
Cleide (Of. 67/2008 - GLDBAG).
23. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos
do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
24. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 360/2008).
25. Senador Fernando Collor encontra-se licenciado do exercício do mandato a partir de 10.09.2008, pelo prazo de 123 dias (Requerimento nº 1094, de
2008).
26. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Fernando Collor (Of. nº
140/2008-GLPTB).
27. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
28. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
29. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
30. Em 03/02/2009, o Senador Fernando Collor é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 2/2009-GLPTB).
31. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 08/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Jefferson Praia.
32. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
08/09-GLPDT).
33. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Eduardo Azeredo tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
PSDB (Of. nº 028/09-GLPSDB).
34. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
35. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
36. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
37. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 028/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
39. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
40. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
41. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
43. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
44. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
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45. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Augusto Botelho.
46. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Marcelo Crivella.
47. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
48. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
49. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor foi confirmado, como titular, e o Senador Mozarildo Cavalcanti, designado como suplentes, pela
Liderança do PTB (Of. nº 032/09-GLPTB).
50. Em 17.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
51. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borge.
52. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
53. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
54. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Nery.
55. Em 17.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 018/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Tião Viana.
56. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
57. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
58. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
59. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of.
19/09-GLPDT).
60. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
19/09-GLPDT).
61. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of.
24/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (Of.
24/2009-GLPMDB).
63. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
24/2009-GLPMDB).
64. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima
(Of. 24/2009-GLPMDB).
65. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. 24/2009-GLPMDB).
66. Em 03.03.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. nº
47/09-GLPSDB).
67. Em 03.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Augusto
Botelho (Of. nº 026/09-GLDBAG).
68. Em 03.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aloizio
Mercadante (Of. nº 029/09-GLDBAG).
69. Em 03.03.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Of. nº 029/09-GLDBAG).
70. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
71. Em 03.03.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório (Of. nº
47/09-GLPSDB).
72. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Tião Viana (Of. nº 026/09-GLDBAG).
73. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Renato Casagrande (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
74. Em 10.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 063/2009).
75. Em 10.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Antonio Carlos Valadares (Of. nº 050/2009-GLDBAG).
76. Em 28.04.2009, o PMDB cede vaga de suplente ao PC do B (OF. GLPMDB nº 109/2009).
77. Em 30.04.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida pelo PMDB na Comissão (Of. IA Nº 093/2009).
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78. Em 02/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (OF. Nº 165/2009/GLPTB).
79. Em 02/06/2009, a Liderança do Democratas cede, temporariamente, vaga de suplente ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB (OF. Nº
094/09-GLDEM).
80. Em 02/06/2009, a Senadora Kátia Abreu deixa de compor a Comissão (Of. 93/09-GLDEM).
81. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
82. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
59/09-LPDT).
83. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
84. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
85. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
86. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (Of. 125/09-GLDBAG).
87. Em 16.09.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. GLDBAG nº 132/2009).
88. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
89. Em 13.10.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 148/2009-GLDBAG).
90. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
91. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. 77/09-GLPDT).
92. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
93. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
105. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

1. VAGO

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

(7)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB)

(9,10)

2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Pedro Simon (PMDB)

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador Fernando Collor encontrar-se licenciado, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, no período de
30.08.2007 a 27.12.2007, e ter sido substituído pelo Senador Euclydes Mello, na Comissão de Relações Exteriores (Of. nº 146/2007-GLDBAG).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
4. O Senador Fernando Collor retornou ao mandato em 11.01.2009. Aguardando indicação.
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONTEIRA
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(5)
(3)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Arthur Virgílio (PSDB)
3. Tasso Jereissati (PSDB)

PMDB PP
Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

2. Romero Jucá (PMDB)

(1,2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Augusto Botelho (S/PARTIDO)

1. VAGO

(6)

(4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eliseu Resende (DEM-MG)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Serys Slhessarenko (PT)
Delcídio Amaral (PT)
Belini Meurer (PT)

1. Marina Silva (PV)

(18)

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Fátima Cleide (PT)

4. VAGO

(23)

6. VAGO

(21)

(19)

(17,70,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(20)

João Ribeiro (PR)

(25,33,57)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18,90,92)

Inácio Arruda (PC DO B)

(16,66,68)

(24)

(22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(52,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(53,76,79,85,86)

2. Hélio Costa (PMDB)

Regis Fichtner (PMDB)

(45,91,93)

3. Pedro Simon (PMDB)

Mão Santa (PSC)

(29,50,82,84)
(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54,94)

(46)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(43,80,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(47,64,89)

(51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai (DEM)

(34,87,88)

Eliseu Resende (DEM)

(26)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

1. Antonio Carlos Júnior (DEM)
2. Efraim Morais (DEM)

3. Adelmir Santana (DEM)

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

5. Demóstenes Torres (DEM)
6. Cícero Lucena (PSDB)

João Tenório (PSDB)

(41,58)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(32)

(30)

(38)

(15)

(4)

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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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78. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
79. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
80. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.

8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

8.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO
URBANO
Finalidade: Debater temas relacionados à infraestrutura e desenvolvimento urbano.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (57,58,68)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
César Borges (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(27)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,28)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,26)

3. Tião Viana (PT)

(23)

4. VAGO

(25)

(24,50)

(24,54)

(24)

Maioria ( PMDB, PP )
Neuto De Conto (PMDB)

(31,47,55,56,67)

1. VAGO

(48,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,45)

2. Pedro Simon (PMDB)

(46)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,43)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(41)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(42)

(44,49,51)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
José Bezerra (DEM)

(38,65,66)

Marco Maciel (DEM)

(37)

1. Jorge Yanai (DEM)

(32,63,64)

2. Jayme Campos (DEM)

(35,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(36)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(33)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(20)
(17,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(34)

(19)
(10,13,22,61)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,29)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(18)

(9,12,30)

(21)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(34)

PDT
Jefferson Praia

(8,16,40)

1. João Durval

(15,39)

Notas:
1. Vaga cedida ao PTB, nos termos do Ofício nº 361/2007 - GLPMDB.
2. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 08/08-LPdT).
9. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
10. Em 21/08/2008, o Senador Marconi Perillo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of.
107-08-GLPSDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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11. Em 28.10.2008, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão (Of. nº 461/2008/GLPMDB).
12. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
13. Em 26.11.2008, o Senador Flexa Ribeiro é designado suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Marconi Perillo (Ofício nº
135/08-GLPSDB).
14. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Osmar Dias.
16. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 10/2009-GLPDT), em substituição ao
Senador Jefferson Praia.
17. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
20. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
21. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
22. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
23. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador João Pedro.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
27. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
28. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Patrícia Saboya.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Kátia Abreu.
31. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
32. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 34/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti, que passa a integrar a suplência.
35. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
36. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
39. Em 19/02/2009, o Senador João Durval é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 21/09-GLPDT).
40. Em 19/02/2009, o Senador Jefferson Praia é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
21/09-GLPDT).
41. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
57. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
68. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (77,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
Delcídio Amaral (PT)
VAGO

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(22)

2. Fátima Cleide (PT)

(23,62,67,70,75)

Augusto Botelho (S/PARTIDO)
César Borges (PR)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(21,32,49,87)

(20,60,61,63,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(22,71)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2,11,36,46,59,68,69,74)

Neuto De Conto (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valter Pereira (PMDB)

(40,47,86)

1. Romero Jucá (PMDB)

(41,43)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(44,45)

4. Regis Fichtner (PMDB)

(34,50)

(39,42)

(35,37,81,85)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai (DEM)

(26,77,78)

1. Demóstenes Torres (DEM)

(3,33)

José Bezerra (DEM)

(27,80,84)

2. Heráclito Fortes (DEM)

(31)

Kátia Abreu (DEM)

(28)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

Jayme Campos (DEM)

(8,10,30,57,58,72,73)

4. José Agripino (DEM)

(25,82)

João Faustino (PSDB)

(13,53,56,64,66,83)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

Marisa Serrano (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
36. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
39. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
40. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
41. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
47. Em 02.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).

81. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
82. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
85. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (1)
VAGO

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(5,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)
Neuto De Conto (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
(13)

2. VAGO

(6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(10,11)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3,12)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)
João Tenório (PSDB)

3. VAGO

(4)

Marisa Serrano (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. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
3. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
4. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
5. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
6. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
7. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
8. Vago em 04.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 046/2009-GLPMDB).
9. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à CRA (OF. Nº 037/10-GLDEM).
12. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
13. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

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)

1. César Borges (PR)

Delcídio Amaral (PT)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. Gerson Camata (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Jorge Yanai (DEM)
Jayme Campos (DEM)
Marisa Serrano (PSDB)

PTB
1. Romeu Tuma
Notas:
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (63)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (4)
Marcelo Crivella (PRB)

1. Delcídio Amaral (PT)

(22)

(20)

Renato Casagrande (PSB)

(21)

2. Flávio Arns (PSDB)

Alfredo Nascimento (PR)

(18,69)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,41,45)

(22,52,54)
(19,42)

(19,44)

Maioria ( PMDB, PP )
Hélio Costa (PMDB)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34,64,66)

Leomar Quintanilha (PMDB)
Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(38,65,73)

(7,10,40)

(37,46)

(35)

2. Romero Jucá (PMDB)

(39)

3. Gilvam Borges (PMDB)

(8,9,36,43,48,59,60,67,68)

4. Regis Fichtner (PMDB)

(2,53,56,58,61,72,74,76)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Demóstenes Torres (DEM)
José Bezerra (DEM)

(30)

(3,25)

(6,12,24,75,77)

Efraim Morais (DEM)

(26)

1. Jorge Yanai (DEM)

(28,70,71)

2. Eliseu Resende (DEM)

(27)

3. Marco Maciel (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)
6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(14,29)

(17,49,62)
(11,14,47)

(5)

1. Fernando Collor

(31)

PDT
Acir Gurgacz

(13,32,50,51,55,57)

1. Cristovam Buarque

(33)

Notas:
1. Em 17/02/2009, o Senador Marco Maciel é confirmado como membro Suplente DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
2. O Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 32/2009-GLPMDB).
3. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
4. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 113/08-GLPMDB).
8. Vaga cedida pelo PMDB ao PTB, em 29.05.2008, nos termos do OF. GLPMDB Nº 151/2008.
9. Em 02.06.2008, o Senador Gim Argello, do PTB, é designado suplente na Comissão, em vaga do PMDB (OF. Nº 088/2008/GLPTB).
10. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 353/2008).
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
65. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
70. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

(4,5)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Demóstenes Torres (DEM)

1. VAGO

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(3)

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Vago, em virtude de o Senador Gilvam Borges ter-se licenciado, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a
24.08.2008, e ter sido substituído pelo Senador Geovani Borges, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (Of.
113/2008-GLPMDB).
3. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
4. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
5. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 05/03/2009

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF)

(4)

1ª Eleição Geral: 19/04/1995 4ª Eleição Geral: 13/03/2003
2ª Eleição Geral: 30/06/1999 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
3ª Eleição Geral: 27/06/2001 6ª Eleição Geral: 06/03/2007

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
VAGO

(3)

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

VAGO

(14)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

VAGO

(1)

(16)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)

(18)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(15)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

VAGO

(17)

4. VAGO

VAGO

(10)

1. VAGO

(11)

VAGO

(12)

2. VAGO

(6)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(9)

4. VAGO

(9)

VAGO

(9)

5.

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 11/08/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009,
lido em sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Demóstenes Torres (DEM/GO)
João Tenório (PSDB/AL)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

Notas:
1. Designados na Sessão do Senado Federal de 09.04.2008.
2. Designado na Sessão do Senado Federal de 17.04.2008.
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4) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001.)
Número de membros: 12 titulares
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO)

(3)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009

MEMBROS
PMDB
VAGO

(4,5)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(6,8,9)

PR
Magno Malta (ES)

(1,7,10)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(11)

PSOL
José Nery (PA)
Atualização: 29/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 14 titulares
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
DEM
Adelmir Santana (DF)

PSDB
João Tenório (AL)

(2)

PT
Tião Viana (AC)

(3)

PTB
Gim Argello (DF)

(5)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(4)

PR
César Borges (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)

(1)

Atualização: 27/04/2010
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nº 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nº 1, de 1973-CN)

COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (PSC-PI)

1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR)

4

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS) 2

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Deputado Emanuel Fernandes (PSDB-SP) 3

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
(Atualizada em 13.05.2010)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258
scop@senado.gov.br

1

Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
2
O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, em Reunião
Ordinária realizada em 03/03/2010.
3
O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, em
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010.
4
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos
Deputados, datado de 23 de março de 2010.

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)
Presidente:
Vice-Presidente:
LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

Representante das empresas de rádio
(inciso I)
Representante das empresas de televisão
(inciso II)
Representante de empresas da imprensa
escrita (inciso III)
Engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social (inciso IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo (inciso
VIII)
Representante da sociedade civil
IX)

(inciso

Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
Representante da sociedade civil (inciso
IX)
1ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 5.6.2002
2ª Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senado.gov.br - www.senado.gov.br/ccs

SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nº 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

01 – COMISSÃO DE REGIONALIZAÇÃO E QUALIDADE DA PROGRAMAÇÃO E DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: (61) 3311-4561 e 3311-5258
scop@senao.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
17
Presidente: Senador Aloizio Mercadante (Br)
17
Vice-Presidente: Parlamentar Rubén Martínez Huelmo (Uy)
17
Vice-Presidente: Parlamentar José Juan Bautista Pampuro (Ar)
17
Vice-Presidente: Parlamentar Ignácio Mendoza Unzain (Py)
SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
Maioria (PMDB)

1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 16
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)

PEDRO SIMON (PMDB/RS)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)

DEM

EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
ROMEU TUMA (PTB/SP)

1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
6 15
2. RAIMUNDO COLOMBO
(DEM/SC)
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

12

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

TITULARES

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB

VALDIR COLATTO (PMDB/SC)
DR. ROSINHA (PT/PR)
GEORGE HILTON (PP/MG)
ÍRIS DE ARAÚJO (PMDB/GO)

10

7

1. MOACIR MICHELETTO (PMDB/PR)
2. NILSON MOURÃO (PT/AC)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
11
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)
PSDB/DEM/PPS

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)

13

5

1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV

JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)

14

(Atualizada em 22.03.2010)
Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / BrasilFones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

__________________

1Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de 05.06.08.
2Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
3Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de 19.12.2007.
4 Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao Senador Jefferson
Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo em vista a renúncia do
Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
6 O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa
mesma data.
7 Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 12.11.2008.
8 Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 17.12.2008.
9 Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende.
10 Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P, de 14.01.2009. O
Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de 11.2.09, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.
11 Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177, de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 12.03.2009.
12 O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 10.09.09, e filiou-se ao Partido da Social
Democracia Brasileira ( PSDB), em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009.
13 Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao Deputado Cláudio Diaz, em virtude de sua
renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09.
14 Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010
15 O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs 702 e 703, de
2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
16 O Senador Neuto De Conto afastou-se, nos termos do art. 39, inciso II, do Regimento Interno, para assumir o cargo de Secretário Executivo de Articulação Nacional do
Estado de Santa Catarina, a partir de 5-8-2010.
17 Eleitos para o segundo semestre de 2010, com designação a partir de 09 de agosto de 2010, conforme Ofício S/078/2010, de 13.08.2010, lido nessa mesma data.

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Parlamentar Ignácio Mendonza Unzain (Py)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Juan Jose Dominguez (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)

Secretaria: Câmara dos Deputados - Anexo II - Sala T/28 – 70160-900 Brasília – DF / Brasil
Fones: (55) 61 3216-6871 / 6878 Fax: (55) 61 3216-6880
e-mail: cpcm@camara.gov.br
www.camara.gov.br/mercosul

COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Eduardo Azeredo 1
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

GUSTAVO FRUET ²
PSDB-PR
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

EMANUEL FERNANDES
PSDB-SP

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 13.05 .2010)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Senado Federal – Anexo II - Térreo
Telefones: 3303-4561 e 3303- 5258
scop@senado.gov.br
www.senado.gov.br/ccai

__________________
O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da Comissão, realizada em 18.08.2001.

1
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos Deputados, datado de 23
2

de março de 2010.
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