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Ata da 155ª Sessão, não Deliberativa,
em 9 de setembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Adelmir Santana e Acir Gurgacz
(INICIA-SE A SESSÃO ÀS 14 HORAS E
36 MINUTOS E ENCERRA-SE ÀS 15 HORAS
E 59 MINUTOS)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O tempo destinado aos oradores na primeira hora da
presente sessão será dedicado a comemorar os 45 anos
de criação da proﬁssão de Administrador, de acordo com
o Requerimento nº 557, de 2010, do Exmo Sr. Senador
Marconi Perillo e de outros Srs. Senadores.
O primeiro signatário desse requerimento, Senador Marconi Perillo, por questões que todos os senhores sabem – estamos vivendo momentos difíceis
na campanha eleitoral –, pede escusas. Mas está aqui
ao meu lado o Senador Acir Gurgacz, e temos muito
prazer em presidir esta sessão em homenagem aos
administradores. Como administrador também que sou,
louvo aqui a presença dos convidados.
Para compor a Mesa, eu gostaria de convidar o
Presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Sr. Roberto Carvalho Cardoso. (Palmas.)
Convido também o Presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, administrador
Sr. Carlos Alberto Ferreira Júnior. (Palmas.)
Convido o Presidente do Congresso Nacional de
Administração, Sr. Samuel Albernaz. (Palmas.)
Srªs e Srs. membros dos Conselhos Federais de
Administração, as nossas saudações; saudações também
às senhoras e aos senhores presidentes e aos demais
membros dos Conselhos de Administração dos Estados
que se fazem aqui presentes; alunos do curso de Administração da Faculdade Fortium que acompanham esta
sessão, acompanhados pelo Professor Jurandi da Silva
Arruda Junior, os nossos cumprimentos.
Senhoras e Senhores, vou conceder a palavra inicialmente ao Senador Acir Gurgacz, representante do
Estado de Rondônia. Quem falaria primeiramente aqui
seria o Senador Marconi Perillo, mas, como eu disse,
pede escusas aos senhores por não ter tido condições
de se ausentar do Estado de Goiás no dia de hoje.
Com a palavra, o Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo.
Sr. Senador Adelmir Santana; Presidente do Conselho
Federal de Administração, Sr. Roberto Carvalho Cardoso; Presidente do Conselho Regional de Administração
do Distrito Federal, Sr. Carlos Alberto Ferreira Júnior;
Presidente do Congresso Nacional de Administração,
Sr. Samuel Albernaz; senhoras e senhores administradores aqui presentes, quero parabenizar todos os administradores do Brasil, que têm a data de hoje como
marco na regulamentação da proﬁssão, em 1965.
Essa proﬁssão vem ganhando cada vez mais importância nos dias de hoje, com as mudanças das relações
proﬁssionais e a criação de novos formatos de trabalho.
Cada vez mais é necessário lidar com equipes e
grupos de trabalho, com recursos físicos e humanos
e até mesmo com o tempo. Sempre buscando, esse
proﬁssional, as melhores relações entre pessoas, estrutura e recursos.
Da mesma forma, cresce a quantidade de conhecimentos necessários para esse proﬁssional, como Direito,
Contabilidade, Economia, Matemática, Estatística, Psicologia, Sociologia e, hoje, principalmente, Informática.
Essa ciência humana é jovem, tem apenas 45
anos, na prática, mas é uma das que mais se desenvolveu ao longo dos últimos anos. Se, há algumas
décadas, as empresas eram reduzidas a sistemas de
produção simples, regidos em geral pela atividade de
manufatura e industrialização, hoje, numa era pósindustrial, os elementos da produção ou da produtividade estão cada vez menos tangíveis.
Daí a necessidade cada vez maior do entendimento de tecnologias reﬁnadas e avançadas e da Psicologia, dentro das atividades administrativas. O avanço da
sociedade do conhecimento e os inexoráveis desaﬁos
da qualidade, produtividade, competitividade, inovação
e sustentabilidade pediram uma urgente ascensão da
categoria dos administradores ao topo da hierarquia
das decisões. E isso ocorreu e continua ocorrendo em
um processo constante.
As universidades brasileiras e outras instituições
de ensino superior e de pós-graduação vêm conseguindo, no Brasil, acompanhar as necessidades do setor.

2

45160

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Não faltam para nós o material humano, o teórico ou
o prático para que os acadêmicos em Administração
tenham certeza de obter, em nossas instituições, a
bagagem necessária para enfrentar os desaﬁos no
mercado de trabalho, em qualquer setor que seja.
Tendo em vista esse poder de adaptação dos proﬁssionais, a consciência da expansão de suas áreas de
atuação e da necessidade do embasamento teórico,
o setor cresce no Brasil e se prepara para alçar voos
ainda mais altos nos próximos anos.
Portanto, meus cumprimentos a todos os proﬁssionais de Administração de todo o nosso País.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Parabenizo a V. Exª pelas palavras em homenagem aos administradores e o convido a presidir a
sessão, para que eu também faça uma homenagem
aos meus colegas.
O Sr. Adelmir Santana, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Concedo a palavra ao Senador Adelmir Santana, do
Distrito Federal, com muito prazer.
O SR. ADELMIR SANTANA (DEM – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores componentes da Mesa, quero aqui saudar o Presidente nacional
– peço à assessoria que traga os nomes para mim –,
o Presidente do Conselho Federal de Administração,
Sr. Roberto Carvalho Cardoso; saudar o Presidente do
meu Conselho Regional do Distrito Federal, Sr. Carlos
Alberto Ferreira Júnior; saudar o Presidente do Congresso Nacional, Sr. Samuel Albernaz, as senhoras e
os senhores membros dos Conselhos Federais ou do
Conselho Federal de Administração, as senhoras e os
senhores membros e os presidentes dos demais Conselhos Regionais Estaduais de Administração, os alunos do curso de Administração da Faculdade Fortium,
acompanhados pelo professor Jurandi da Silva Arruda
Junior, as senhoras e os senhores convidados.
Sr. Presidente Acir Gurgacz, louvo aqui a sua homenagem a esses proﬁssionais e quero mais uma vez dizer
que o Senador Marconi Perillo, primeiro signatário deste
requerimento, mais do que autor deste requerimento, gostaria muito de estar aqui entre os senhores, mas forças
maiores o impediram de vir a Brasília neste dia.
Sr. Presidente, nobres colegas Senadores e Senadoras, Senador Cristovam, ilustres convidados e
homenageados, administradores do Brasil que aqui
estão e em nome dos quais eu saúdo todos do Brasil
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inteiro, esta é uma data alvissareira, nela celebramos
o Dia dos Administradores, proﬁssionais respeitados
e fundamentais para o desenvolvimento do Brasil.
Comemorarmos também, além da homenagem aos
proﬁssionais, os 45 anos de existência, reconhecida
existência, desta proﬁssão no Brasil.
Este Senador, como eu disse, também é, Sr. Presidente e nobres colegas, formado em Administração
de Empresas. Tenho muito orgulho disso.
Aproveito este caloroso momento, no qual nossa
energia converge para um só ponto – a celebração do
Dia do Administrador –, para render a mais justa homenagem àqueles que dedicam a sua vida à gestão
empresarial e pública.
Permita-me fazer uma reﬂexão sobre a importância
dos administradores no dia a dia de nossas corporações,
sejam elas públicas ou privadas, Sr. Presidente.
O Brasil atingiu um admirável nível de desenvolvimento e, por isso, é respeitado e até copiado por
outras nações do mundo. Tudo isso se deve, além de
muitas outras variáveis, ao esforço crescente para a
proﬁssionalização da nossa gestão. E isso ocorre em
praticamente todos os setores de nossa economia hoje,
pujante que é, e reconhecida no mundo inteiro.
O sonho de um Brasil grande vem de muito tempo.
Lembro aqui o Plano de Metas de JK, voltado para a industrialização deste imenso País e focado na construção de
Brasília como meta-síntese do seu programa de Governo
e na transferência da Capital do País, feita em pouco mais
de três anos. Sua gestão foi um marco na história da Administração Pública brasileira, mas só se tornou realidade
porque contou com a parceria de inúmeros administradores
atuantes nas mais variadas cadeias produtivas.
Todo trabalho sintonizado e sincronizado com o
desaﬁo de construir um país do futuro. E conseguimos!
Nós, administradores e trabalhadores brasileiros, conseguimos essa meta. Pouco mais de mil dias. Somos,
de fato, empreendedores. E, na verdade, aqui é bom
que se diga que a escola brasileira, a família brasileira
tem uma dívida conosco, nós que temos mais de 60
anos, porque, na nossa época de jovens e estudantes,
mesmo nas escolas de nível superior, não se falava
em empreendedorismo. Surgiram há pouco tempo,
na escola Fundação Getúlio Vargas, as primeiras noções de empreendedorismo. E Juscelino foi, de fato,
um grande empreendedor. Essa é uma dívida que a
escola brasileira tem. E agora começa – a gente percebe isso nas escolas de nível superior – a matéria
empreendedorismo a já fazer parte de alguns conteúdos programáticos de alguns cursos, quando deveria
ser uma matéria já na primeira escola. Mas nós somos, de fato, um povo empreendedor. E é por isso que
esse momento se reveste de civismo e alegria. É um
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momento de reﬂexão sobre nossas potencialidades e
nossa capacidade de realização.
Os administradores brasileiros pertencem a um
segmento proﬁssional jovem ainda, porque, historicamente, 45 anos, professor Cristovam, é uma idade
muito tenra para uma atividade proﬁssional.
Mas é radiante e promissor, pois, à medida que
o País cresce, sua procura aumenta e exige mais proﬁssionais bem formados, com visão crítica e senso cívico estratégico. Os administradores, Sr. Presidente,
trazem, quando bem formados, um leque variado de
competências que, uma vez bem utilizadas pelas empresas, geram riquezas, eliminam o desperdício e as
auxiliam a ganhar tempo, aumentando a agilidade de
seus processos, produzindo resultados de qualidade.
São proﬁssionais indispensáveis para qualquer
tipo de empreendimento, seja ele de médio, pequeno
ou de grande envergadura.
Administradores, este é um momento solene e de
celebração, mas não podemos deixar passar despercebida a necessidade premente de melhorar a formação
acadêmica e aproximar os estudantes das empresas
públicas e privadas. É necessário que os cursos se
transformem, além de ambientes de estudo e reﬂexão
teórica, em laboratórios mercadológicos.
O estudante de administração precisa, desde o
primeiro momento, estar próximo e vivenciar o mercado, para entender seu ritmo competitivo e aprender
também na prática, exercitando a teoria e ganhando
tempo no seu processo de formação.
Toda e qualquer atividade proﬁssional exige de
todos nós uma formação continuada, porque as informações são muitas, passam rapidamente e não há
como acompanhá-las se não estivermos efetivamente
focados nas nossas atividades e buscando, cada vez
mais, o aperfeiçoamento.
Tenho certeza de que os estudantes de Administração estão ansiosos para dar a sua contribuição às
empresas e à sociedade.
Não poderia, Sr. Presidente, deixar de enaltecer
as Consultorias Juniores, as empresas de informação,
as escolas de formação de empresas dentro das próprias universidades, que diversas faculdades de Administração estruturam para complementar a formação
dos estudantes.
É, sem dúvida, e aqui faço uma referência às
empresas incubadoras, uma necessidade que os estudantes têm para vivenciar na prática o que ocorre
nas empresas lá fora.
É, sem dúvida, uma ação de grande importância
para a formação acadêmica e uma maneira de aproximar a universidade da sociedade e do mercado.
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Srs. coordenadores de cursos e dirigentes de Faculdades de Administração, estimo que as consultorias
juniores sejam ampliadas e ampliﬁcadas, em sua extensão e alcance, para benefício de todos nós.
Sr. Presidente, é importante registrar que muitos
bons administradores reconhecidos no mercado iniciaram seu contato com o mercado por meio dessas consultorias juniores e dessas empresas incubadoras.
É também fundamental que os cursos de administração incorporem estruturalmente novas matérias vinculadas ao meio ambiente, à tecnologia de informação
e comunicação, ao entretenimento, à cultura, ao lazer e
às novas demandas da economia nacional, que requer
proﬁssionais qualiﬁcados nas mais diversas cadeias produtivas como, por exemplo, a do petróleo, do gás, do saneamento, da indústria e serviços navais, da indústria da
pescam, da siderurgia, da saúde, da segurança pública,
enﬁm, de áreas que vêm se conﬁgurando como potencialmente grandiosas e geradoras de riquezas, de empregos
para milhares de brasileiros, desde que bem formados e
qualiﬁcados para atuarem em ambientes cada vez mais
competitivo e globalizados.
E é bom que se diga que um outro setor que tem
um grande potencial de crescimento também é na área do
turismo, por sermos um País de dimensão continental e de
diversidade muito grandiosa, e todos nós conhecemos.
É chegada a hora, portanto, de os administradores
brasileiros mostrarem, mais uma vez, seu potencial e assumirem o comando das empresas e do Estado para, com
visão e competências estratégicas, conduzir o Brasil para
o patamar da potência global do século XXI.
Temos inúmeros desaﬁos a vencer, mas somos
capazes de enfrentá-los. Os gestores brasileiros sempre demonstraram sua capacidade. Mas, desta vez, Sr.
Presidente, nobres Colegas e ilustres homenageados,
o desaﬁo é maior.
É um desaﬁo que todos temos de enfrentar e
vencer: precisamos transformar o Brasil numa grande
Nação, cuja economia torna-se cada vez mais vigorosa,
mas os problemas sociais são igualmente indescritíveis.
E temos dívidas sociais imensas, uma das quais, como
bem enfoco sempre aqui, sempre enfoquei e é sempre debatida pelos Senadores mais diversos, mas em
especial pelo Senador Cristovam Buarque, é a dívida
que este País tem na área da educação.
Para serem vencidos, precisamos trabalhar diligente e intensamente, focados nos projetos solidários
de Nação, nos quais as oportunidades sejam equanimamente oferecidas e aproveitadas, para que, no transcorrer das próximas décadas, tenhamos um País rico,
com uma população próspera, sadia e solidária.
Vivemos um momento decisivo, no qual os brasileiros serão chamados à responsabilidade cívica
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do voto. Iniciaremos uma nova etapa no processo de
consolidação de nossa promissora democracia. Mas
é preciso muito cuidado e atenção, a mesma atenção
que os gestores necessitam ter quando decidem em
suas organizações. Os riscos precisam ser calculados
e os erros, se ocorrerem, devem ser residuais.
Administradores do Brasil, sejam, mais uma vez,
faróis e irradiem inﬂuência positiva junto às suas equipes, colegas de trabalho, familiares, vizinhos e a quem
possam auxiliar. Aqui, reﬁro-me também à questão da
eleição, do voto. Nós passamos por um momento difícil
da escolha, do processo seletivo, em que nós, os candidatos, não temos condições de sermos entrevistados
por todos os eleitores, mas, com conselhos como os
nossos, homens como nós temos uma responsabilidade da indução dessa escolha, da indução da análise,
para que tenhamos políticos mais comprometidos com
a nossa Nação e que as escolhas não necessitem de
uma correção tão rápida, mas que se dê dentro do
processo democrático a cada quatro anos.
Lembrem a todos a importância do voto, a importância da boa escolha, a importância da análise,
para que tenhamos efetivamente um Congresso com
melhor qualiﬁcação e escolhido com melhor aperfeiçoamento da escolha e da análise, do seu signiﬁcado
como escolha e delegação a alguém para decidir sobre seu futuro, de sua família e de sua empresa, por
quatro e por oito anos.
É necessária, portanto, uma análise apurada
dos nomes que se propõem a representar a população brasileira.
As eleições de outubro próximo serão decisivas, trarão para o Parlamento e levarão para o Executivo pessoas
que serão responsabilizadas pela transição para uma nova
fase de nosso processo de desenvolvimento.
Inúmeras reformas precisam ser feitas, com competência, ética e compromisso com o futuro e o bemestar de todos.
Votem naqueles que, de fato, empenharão o melhor
de si na gestão do patrimônio público. Aqueles que proporão aumento das oportunidades no mercado de trabalho,
gerando mais empregos, e que se comprometerão com
a luta para melhorar a vida do pequeno empreendedor,
do cidadão contribuinte, que clama pela diminuição dos
impostos tão injustamente cobrados neste País, porque
não difere por categorias econômicas.
Dêem seu voto àquele que se comprometer com
a incansável luta pela adequada formação técnica, formando proﬁssionais qualiﬁcados e competitivos.
Somente assim, o Brasil se tornará a potência
que sonhamos.
Neste momento, portanto, neste processo histórico,
meus queridos administradores, somos agentes fundamen-
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tais e precisamos participar, liderando, mostrando e oferecendo às empresas e ao País o nosso melhor esforço.
Salve os administradores do Brasil!
Parabéns pelo seu dia e por esta sessão de homenagem.
Um muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Meus parabéns, Senador Adelmir Santana, pela sua brilhante homenagem aos administradores brasileiros.
Passo a palavra ao nobre Senador Cristovam
Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srs. Presidentes, porque são dois neste momento,
Acir Gurgacz e Senador Adelmir Santana, meu amigo e
colega do Distrito Federal; Sr. Presidente do Conselho
Federal de Administração, Roberto Carvalho Cardoso;
Sr. Presidente do Conselho Regional de Administração
do Distrito Federal, Carlos Alberto Ferreira Júnior; Sr.
Presidente do Congresso Nacional de Administração,
Samuel Albernaz; senhoras e senhores membros dos
Conselhos Federais de Administração; Presidentes e
demais membros dos Conselhos Regionais; alunos
do curso de Administração da Faculdade Fortium,
acompanhados pelo Professor Jurandi da Silva Arruda Junior; senhoras e senhores, apesar do dia a dia
enlouquecedor para o Senador Adelmir e eu, ﬁzemos
questão de vir aqui, inclusive graças ao convite muito
especial do Presidente, porque eu queria manifestar a
minha satisfação de ver a comemoração dos 45 anos
de uma proﬁssão, lembrando que ainda há outras que
faltam ser regulamentadas. Mas a de vocês, neste curto
tempo, 45 anos, deu um salto de uma área que ainda
estava entre trabalho de amadores e de proﬁssionais
para o trabalho de superproﬁssionais.
Não faz muito, eu jantava com o presidente, dono
de um grande conglomerado, Senador Adelmir, e ele
me dizia, entristecido, que não tinha herdeiro. E eu,
surpreso, perguntei se ele se esquecia dos cinco ﬁlhos
que tem, entre homens e mulheres. Ele disse: “São ﬁlhos, mas não são herdeiros para os meus negócios,
porque, para os meus negócios, eu preciso de pessoas
com vocação e com capacidade de gestão, e os meus
ﬁlhos escolheram outros caminhos. E eu não vou deixar para eles a direção.”
Isso é algo completamente novo, porque, até há
algumas décadas, o herdeiro da propriedade era o
herdeiro da gestão da empresa. Isso mudou. Agora, o
que a gente vê é que o herdeiro da propriedade ﬁca
como acionista, e o herdeiro da gestão é um executivo,
preparado, formado. Não é uma questão de sangue,
de DNA, nem de parentesco.
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Há pouco, um grande conglomerado, diferente do
que eu citei, que eu não vou dizer qual, mas um conglomerado de escolas, uma grande rede de escolas de nível
de educação de base a superior, simplesmente passou
todos os negócios, a direção, para um grupo de executivos,
que radicalizou tanto que proibiu os herdeiros sanguíneos
dos donos de participarem de qualquer coisa relacionada
com o empreendimento. A tarefa deles é receber os lucros,
quando existirem, e cumprirem suas carreiras brilhantes,
mas diferentes da de gestão.
Daqui para frente, o gestor é um proﬁssional. O
proprietário pode ser outra coisa, e, ao mesmo tempo,
se juntam um pouco.
Eu estive vendo, há pouco tempo, a lista dos dez
homens mais ricos do mundo - creio que havia uma
mulher...
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Senador Cristovam, eu queria só registrar que
estão saindo – desculpe interromper o discurso de V.
Exª – os quarenta alunos do primeiro ano e do segundo ano do ensino fundamental da Escola Classe 56,
da Ceilândia, aqui no Distrito Federal.
Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns
pela visita ao Congresso, para que os futuros senadores
que aqui estão tenham uma visão de como funciona o
Congresso Nacional. Um grande abraço.
Desculpe, Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Futuros senadores e administradores, provavelmente, também.
Eu estava vendo a lista dos homens mais ricos do
mundo. Nenhum tinha tido fortuna herdada. Todas as
fortunas vieram de três razões juntas: uma boa ideia,
a capacidade de transformar a ideia num produto e o
empreendedorismo de levar adiante esse produto para
o mercado - e o Senador Adelmir falou há pouco sobre
o empreendedorismo.
O empreendedorismo não é mais apenas um instinto. Não. É uma competência, é uma capacidade.
Essas grandes fortunas vêm, por exemplo, de um
Bill Gates, que teve uma ideia de que você poderia usar
computador sem necessidade de conhecer as linguagens
especíﬁcas do computador. Jogava a linguagem dentro do
computador e, diferente do meu tempo, em que tive que
estudar Fortran e outras coisas, simplesmente, através dos
ícones, você puxa os programas prontos. Uma ideia que
ele transformou num produto e fez uma empresa.
É isso que faz com que esses 45 anos de regulamentação da proﬁssão mostrem como foi certo regulamentar, como foi correto deixar claro que a tarefa
do administrador é a tarefa de proﬁssionais.
Mas isso é para administrar no Brasil. E eu quero falar de administrar o Brasil. Administrar no Brasil
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é pegar uma escola e fazê-la bem administrada, com
boa gestão, coisa que falta muito no Brasil. Mas não
basta administrar no Brasil uma escola. Eu quero cobrar de vocês o lado cidadão e cidadã de administrar
o Brasil. Administrar o Brasil é fazer com que toda
criança vá à escola.
Administrar um hospital é fazer com que um hospital
tenha uma boa gestão, mas administrar o Brasil é fazer com
que ninguém morra na porta de um hospital. E, às vezes,
nem precisa de hospital, pelas formas de prevenção.
Como proﬁssional, está correta a regulamentação
da proﬁssão e o trabalho de cada um de vocês como
proﬁssional. Mas, como cidadão, como cidadã, não
basta ser um bom gestor de uma unidade produtiva.
É preciso agir para fazer com que o País inteiro tenha
um bom funcionamento. E aí não é uma questão apenas técnica; e aí não é apenas uma questão de uma
proﬁssão regulamentada. Aí é uma questão de opção
e participação política.
Se quiser ser apenas um administrador no Brasil,
basta ter o diploma, resultado de um bom estudo. Mas,
se quiser ser um administrador do Brasil, é preciso incorporar na alma desse administrador proﬁssional o
sentimento de Nação, o compromisso com o coletivo,
e a militância para que esse coletivo seja atendido
corretamente.
Eu temo que, em muitas das proﬁssões regulamentadas que temos hoje, estamos conseguindo excelentes
proﬁssionais e afastando-os da cidadania, como se eles
não tivessem responsabilidade com o que acontece fora
do muro da fábrica que eles gerenciam; fora do muro
do hospital que eles gerenciam; fora da escola que eles
gerenciam; fora da loja que eles gerenciam. Como se o
proﬁssional se bastasse, sem a necessidade do ser mais
completo, que é o ser cidadão.
Eu faço aqui um apelo para que o cidadão apareça por debaixo da pele do administrador.
Claro que faço um apelo também para que o administrador entenda que não basta ter o diploma; que a
cada dia, a cada mês, a cada ano, as técnicas mudam,
e quem não se reciclar permanentemente ﬁca para
trás, ﬁca obsoleto. A obsolescência proﬁssional hoje é
tão rápida ou mais rápida do que a obsolescência das
máquinas. O proﬁssional hoje ﬁca obsoleto em cinco
anos, alguns em menos tempo ainda, dependendo
da área de especialização. É preciso se especializar
como proﬁssional, esse é um apelo que faço, mas é
sobretudo preciso fazer aﬂorar, além da pele do proﬁssional, o ser cidadão, comprometido com tudo que vai
além de sua função especíﬁca de proﬁssional e que
toque no conjunto da comunidade onde se situa, que
é inicialmente a cidade, que é o país e que, hoje, é o
mundo inteiro e toda a humanidade.
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Esse é o apelo.
Finalmente, não se esqueçam de que, além disso, de cidadão, de proﬁssional, cada um de vocês é
um ser humano, com todo o direito e obrigação de
procurar o sucesso, com todo o direito e obrigação de
dedicar-se, o máximo possível, à própria família, independentemente do resto do mundo. Quando a gente
consegue combinar esses três lados dos seres, ou de
cada ser do mundo moderno, a gente começa a ter a
plenitude do ser: o ser proﬁssional, o ser familiar, humano, e o ser cidadão.
Eu desejo que, daqui a mais 55 anos, quando formos
comemorar o centenário da proﬁssão – o Senador Adelmir deve estar aqui ainda, eu provavelmente não estarei;
alguns que estão nos ouvindo, como aqueles meninos
que estavam ali em cima, certamente vão estar por aí –,
a gente esteja perto do ser cidadão. É impossível a gente
imaginar como vai ser o mundo, como vai ser a proﬁssão,
quanto da proﬁssão será substituída pelas próprias máquinas, que vão dispor de sistemas gerenciais próprios,
automáticos, ninguém sabe como vai ser. Mas espero
que, nesses próximos anos, sejamos capazes de fazer
aquilo que, ultimamente, a gente vem rompendo, que é
transformar cada pessoa em só um pedaço da pessoa; só
o proﬁssional, só o indivíduo, com seus interesses especíﬁcos, que posso até dizer do bom egoísmo... Existe um
egoísmo bom, existencial, e também do ser cidadão; que
a gente possa completar. E o lugar de completar isso não
é na faculdade de administração, é na educação de base.
É aí que a gente forma o cidadão, é aí que a gente forma
o ser humano, e é aí que a gente forma o proﬁssional.
Não adianta continuar investindo tanto em universidade
se abandonarmos a educação de base nos níveis deprimentes em que está hoje o ensino básico. Não adianta. As
universidades fracassarão como um prédio que é construído sem pilares consistentes embaixo dele.
Por isso, ﬁca meu apelo de que, como cidadão,
procurem lutar por uma revolução que este País precisa fazer: a revolução da educação de base, a revolução pela qual o Brasil se transforme num campeão
mundial de educação. Mas mais do que isso: que a
educação seja igual para qualquer criança, independentemente da renda dos pais, independentemente
da cidade onde ela viva.
Eu vi hoje algumas autoridades justiﬁcarem o índice de analfabetismo, dizendo que deve ser entendido
de certa maneira porque está concentrado em cidades
pequenas e no Nordeste. Isso não pode ser justiﬁcativa. A educação tem que ser igual em qualquer lugar,
tem que ser igual para qualquer renda.
A democracia convive e quase que exige desigualdade. A igualdade plena é incompatível com a democra-
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cia, Senador Acir. A igualdade plena é autoritária, salvo
em duas coisas: saúde e educação. É um insulto haver
educação desigual conforme a renda. É um insulto existir
saúde desigual conforme a renda. É um insulto a gente
deixar a pessoa não aproveitar plenamente seu cérebro
porque não tem dinheiro para pagar uma boa escola. E é
insulto uma pessoa morrer porque não pode pagar um bom
atendimento médico. Temos que acabar com esse insulto
que nós brasileiros cometemos com nós brasileiros, que
nós cometemos com o Brasil.
Se, por um lado, é preciso igualar a saúde, mais
importante ainda é igualar a educação, que é a base
de tudo mais.
Ficam aqui meus cumprimentos, meu respeito e minha cobrança para que sejam cidadãos e tentem ajudar
este País a acabar com a desigualdade que nós temos,
vergonhosa, e o atraso de todos, inclusive, dos que têm
educação – somos atrasados em relação ao resto do mundo –, para que consigamos ser campeões mundiais em
educação, e que esta seja igual para todos.
Nunca vamos ter todas as pessoas igualmente
educadas, porque umas têm talento e outras não têm;
umas têm persistência e outras não têm; umas têm
vocação e outras não têm. Mas o acesso tem que ser
igual, e que cada um cresça conforme sua vocação,
sua persistência e seu talento.
Eu parabenizo a todos, principalmente aos líderes
da categoria, e desejo uma boa eleição, que vocês vão
ter no dia 20 – não é isso? –, e peço desculpas, mas não
desculpas por erro; desculpas, na verdade, como uma explicação: esta Casa hoje está vazia, não por menosprezo a
vocês, não porque não estamos trabalhando; ao contrário,
cada Senador hoje está trabalhando enlouquecidamente
pela sua própria eleição ou pela eleição de outros, que
eles apoiam. Considerem que aqui a Casa está cheia de
Senadores, porque eles estão cada um no seu lugar, trabalhando duro, cada um conforme a sua orientação, para
ser administrador do Brasil, enquanto vocês são administradores no Brasil e também do Brasil, graças ao voto e
graças à militância.
Parabéns, e muito obrigado por terem escolhido uma proﬁssão de que este País tanto necessita.
(Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Adelmir
Santana, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – Parabéns a V. Exª pelas palavras, Senador
Cristovam.
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Eu queria, não havendo mais nenhum Senador
inscrito, conceder a palavra ao Presidente do Conselho Federal, Sr. Roberto Carvalho Cardoso, para, em
nome dos administradores, fazer aqui seu agradecimento nesta sessão.
Escolha a tribuna.
Com a palavra, o nosso Presidente.
O SR. ROBERTO CARVALHO CARDOSO – Exmo
Senador Adelmir Santana, Exmo Senador Acir Gurgacz,
Exmo Senador Cristovam Buarque, meus colegas Carlos Alberto Ferreira Júnior e Samuel Albernaz, colegas
Conselheiros Federais, colegas Presidentes de Conselhos Regionais, minhas senhoras, meus senhores e
estudantes, nossos futuros colegas. Quero agradecer a
presença de todos nesta data em que comemoramos
hoje, dia 9 de setembro, o Dia do Administrador.
Antes de começar, quero também fazer um agradecimento muito especial ao Senador Marconi Perillo por propor,
mais uma vez, esta sessão solene no Senado Federal em
homenagem ao Dia do Administrador. Ao Senador Marconi Perillo nossos agradecimentos. Agradecemos, ainda,
ao Senador Adelmir Santana, que, na oportunidade, está
representando o Senador Marconi Perillo.
Adelmir Santana, além de Parlamentar, é um administrador de empresas de sucesso em Brasília e Presidente do Conselho Nacional do Sebrae, Sesc e Senac do
Distrito Federal, da Fecomércio do Distrito Federal. A você
também, Senador, o nosso muito obrigado.
Este é um ano muito especial para o Sistema
Conselhos Federal e Regional de Administração, pois
comemoramos 45 anos de regulamentação da proﬁssão. Neste ano, implantamos Conselhos Regionais no
Acre e no Amapá, os únicos que faltavam para perfazerem os 27 Conselhos Regionais; ou seja, hoje os
Conselhos Regionais estão presentes em todos os
Estados brasileiros e no Distrito Federal.
Com permissão, quero fazer referência ao que
diz o professor Daron Acemoglu – nome meio estranho
para a nossa cultura. Nascido em Istambul, na Turquia,
educado na Inglaterra, leciona hoje no prestigiado Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que tem
como seu mote principal e central: os países crescem
ou deixam de crescer em razão de suas instituições
políticas e econômicas.
Perguntado a ele se um país pudesse escolher em
ter a melhor tecnologia ou a melhor educação ou ainda
as melhores instituições, o que ele recomendaria?
A sua resposta: “Sem dúvida nenhuma, as melhores instituições, pois sem instituições saudáveis,
um país simplesmente não consegue reunir a melhor
tecnologia nem a melhor educação”.
E o que são instituições saudáveis?
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É o sistema que permite que o dirigente que não
está agradando à sociedade seja substituído por outro
sem rupturas.
Mas, aﬁnal, qual é a importância, qual é o papel
do administrador nesse contexto? Por que defendemos
tanto a presença deste proﬁssional nas instituições
públicas e privadas?
Assim como não existe futuro sem planejamento, não
existe organização sem administração. O que vemos hoje
é que muitas organizações infelizmente fecham as portas
por falta de gestão. A história prova que, mesmo em momentos de crises, as organizações com um bom sistema
de gestão conseguiram superar suas diﬁculdades.
A administração é uma proﬁssão muito expressiva
no Brasil. Para se ter idéia, a administração é um dos
cursos de graduação mais procurados pelos jovens.
Segundo o último censo da educação superior realizado pelo MEC, temos no País por volta de 1.800 escolas
de administração, por volta de 2.350 cursos autorizados
de administração, cerca de 780 mil alunos matriculados no
presente momento, cerca de 108 mil estudantes se formam
a cada ano e cerca de 296 mil proﬁssionais registrados
em todos os nossos 27 Conselhos Regionais.
Estamos falando de um proﬁssional com conhecimento, liderança, dedicação, comprometimento focado
e com postura ética.
Recebemos esta homenagem do Senado como
demonstração de apreço, carinho e de reconhecimento
pelo trabalho realizado por todos os administradores nesses últimos 45 anos nos setores públicos e privados. De
alguma forma, nós nos sentimos, assim como os senhores, participantes da história do País. Não é à toa que a
nossa campanha deste ano é: Nove de setembro, Dia do
Administrador, passado, presente e futuro do Brasil.
Por isso, senhoras e senhores, se chegamos até
aqui, não foi por acaso, mas porque contamos, em cada
momento e em cada nível de gestão e decisão, com a
participação inestimável de todos os administradores.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Parabenizo o Presidente do Conselho Federal
de Administração, por suas palavras.
Quero, mais uma vez, reaﬁrmar a satisfação que
sentimos de homenagear uma atividade proﬁssional
de tamanha relevância, muito bem destacada pelos
oradores que ﬁzeram uso da palavra nesta tarde.
Mais uma vez, também, em nome do Senador Marconi Perillo, pedir escusas pela sua ausência e dizer que
o Brasil efetivamente precisa de todos nós e o momento
a que ﬁz referência com relação à questão política, que
ﬁque bem plantado na cabeça de todos nós.
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Eu tenho feito uma peregrinação no processo
eleitoral falando muito da importância do voto, da importância da escolha. Aos senhores que têm naturalmente contato com muitas pessoas, como muitos que
têm inﬂuência, cabe uma parcela da responsabilidade
dessas escolhas, como cabe a cada um de nós, às
famílias, às igrejas, às associações de classe, porque
é um momento em que a omissão pode signiﬁcar às
vezes o preenchimento de espaço de alguns que não
têm nem vocação e nem mesmo preparo para o exercício da função pública. É muito importante o momento
que estamos vivemos.
Não havendo, portanto, mais oradores inscritos,
quero agradecer as personalidades que nos honraram
com o seu comparecimento; agradecer a todos pela
presença, desejar muitas felicidades para todos os administradores do Brasil. Parabéns a todos! (Palmas.)
Suspendo a sessão por cinco minutos. Em seguida,
reabrirei a sessão normal, não deliberativa do Senado.
(Suspensa a sessão às 15 horas e 27 minutos e reaberta às 15 horas e 28 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Um momento! Vejo que o Presidente do Conselho Federal tem uma homenagem a fazer à Presidência do Senado.
Então, está reaberta a sessão, para esta homenagem, que é uma surpresa para mim.
O SR. ROBERTO CARVALHO CARDOSO – É
uma surpresa.
Por gentileza, eu queria que Marlene Couto, Conselheira Federal por Minas Gerais, representando as
mulheres administradoras, ﬁzesse a entrega do nosso
emblema e do nosso livro de 45 anos.
(Intervenção fora do microfone.)
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – O Senado agradece esta homenagem. Faremos
os registros para os nossos Anais.
Então, agora, efetivamente, está encerrada esta
sessão de homenagem pelo Dia do Administrador.
Esta suspensa a sessão por cinco minutos.
(Suspensa a sessão às 15 horas e 29 minutos e reaberta às 15 horas e 40 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Está reaberta a sessão.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
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OFÍCIO GSGG 0170/2010
Brasília, 5 de setembro de 2010
Exmº Sr. Senador
José Sarney
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Em mãos
Assunto: Retorno às atividades parlamentares – apresentando-se
Senhor Presidente,
Ao término do período de minha licença para tratamento de saúde, e achando-me em pleno vigor físico,
mental e emocional, comunico a Vossa Excelência que
estou retornando ao Senado Federal no dia de hoje para
reassumir minha cadeira e voltar a trabalhar, como sempre foi meu escopo, em favor de meu estado Mato Grosso, preferencialmente pela classe rural, tanto a patronal
quanto a de empregador; em favor das suas associações
de classe e sindicatos; em favor das empresas de máquinas e equipamentos rurais, bem como das de pesquisa e
extensão; e das indústrias de insumos de modo geral.
Quero apresentar projetos de leis mais condizentes com a situação do campo e fazer gestões junto ao
governo para conseguir recursos para os empreendimentos dos municípios que visem à defesa dessa laboriosa gente do campo e para inseri-los dentro de todas
as ações governamentais que lhe sejam benéﬁcas.
Informo-lhe que já estou também solicitando o
meu retorno às Comissões Permanentes das quais já
fazia parte, e onde fui também substituído, com muita
proﬁciência, pelo Senador Jorge Yanai, a quem penhoradamente agradeço.
Assim sendo, volto a colocar-me à disposição
de Vossa Excelência e desta Casa para, revitalizado,
trabalhar em favor de nosso país.
Respeitosamente, – Senador Gilberto Goellner.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM – DF)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – A Presidência recebeu o Aviso nº 51, de 2010
(nº 1.381/2010, na origem), do Tribunal de Contas da
União, encaminhando cópia do Acórdão nº 2.132, de
2010, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, referente à auditoria realizada nos contratos de terceirização de mão-de-obra no âmbito da
Administração Pública Federal Indireta, especialmente
nas empresas estatais (TC 023.627/2007-5).
A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e,
em cópia, à Diretoria-Geral.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 291, de
2010, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
59, de 2003.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO No 291/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 1º de setembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2º, combinado com o art. 284, do Regimento Interno
desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em
Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo do Senador César Borges ao Projeto de
Lei do Senado no 59, de 2003, que “Altera o disposto no artigo 95 da Lei no 9099, de 26 de setembro de
1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis
e Criminais e dá outras providências”, de autoria do
Senador Valdir Raupp.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Com referência ao Ofício nº 291, de 2010, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 129 e
130, de 2010, da Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 330, de
2008; e do Projeto de Lei da Câmara nº 187, de 2009,
respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
OF. No 129/2010-PRES/CAS
o

Brasília, 1 de setembro de 2010
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
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Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado no 330, de
2008, que “Dispõe sobre a dispensa de perícias para
a requisição dos benefícios gerados por lei aos portadores de deﬁciências físicas e mentais”, de autoria do
Senador Cristovam Buarque.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
OF. No 130/2010 – PRES/CAS
Brasília, 1o de setembro de 2010
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara no 187, de
2009, que “Dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada em escolas públicas para alunos
portadores de diabetes, hipertensão ou anemias”, de
autoria do Deputado Celso Russomanno.
Atenciosamente, – Senadora Rosalba Ciarlini,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Com referência aos Ofícios nºs 129 e 130, de
2010, ﬁca aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a
5º, do Regimento Interno, por um décimo da composição da Casa, para que as matérias sejam apreciadas
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 290, de 2010,
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, comunicando a aprovação, em caráter
terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 265, de
2006 (tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 164, de 2007; e 230, de 2008.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO No 290/2010 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno suplementar, adotou deﬁnitivamente o Substitutivo
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do Senador Antonio Carlos Valadares ao Projeto de
Lei do Senado no 265, de 2006, que “Altera os arts.
126, 129 e 130 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
– Lei de Execução Penal, para instituir a hipótese de
remição de pena pelo estudo”, de autoria do Senador
Cristovam Buarque.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Com referência ao Ofício nº 290, de 2010, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM
– DF) – A Presidência recebeu o Ofício nº 292, de
2010, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
249, de 2005.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO No 292/2010-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 1o de setembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, §2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado no 249,
de 2005, que “Altera o Código Penal e a Lei no 8.972,
de 25 de julho de 1990, para elevar o período mínimo
de cumprimento da pena na concessão do livramento
condicional a condenados por crimes hediondos”, de
autoria do Senador Hélio Costa.
Aproveito a oportunidade, para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Demóstenes Torres.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Com referência ao Ofício nº 292, de 2010, ﬁca
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de
recurso, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
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Interno, por um décimo da composição da Casa, para
que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz, do
Estado de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Sr. Presidente, Senador Adelmir Santana, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, inicialmente quero cumprimentar e
parabenizar os professores e os alunos que participaram do desﬁle do dia 7 de setembro, organizado pela
Prefeitura Municipal, Prefeito José de Abreu Bianco, do
Democratas, que também esteve nesta Casa como Senador da República. Em nome dele, quero cumprimentar
toda a sociedade que lá esteve, naquela maravilhosa
festa cívica acontecida no dia 7 de setembro deste
ano. Juntos conosco, estavam também o Presidente
da Câmara e os demais Vereadores, o Senador Valdir
Raupp, que lá esteve presente também prestigiando
aquele evento cívico muito importante.
Sr. Presidente, na semana passada, ﬁz uma viagem que me colocou em contato com a dura realidade de um povo atingido pela desgraça dos homens e
pela fúria da natureza. Essa viagem foi à capital de um
pequeno país da América Latina, o país mais carente
desse continente: o Haiti.
Fiquei muito emocionado com o que vi por lá. A
minha visita àquele país teve como objetivo acompanhar a tropa de comando da força de paz brasileira,
que atua no Haiti desde o ano de 2004.
Estivemos presentes a convite do Exército Brasileiro, além da minha pessoa, o Deputado Federal
Francisco Praciano, do Amazonas; o General do Exército Renato Joaquim Ferrarezi, Comandante Militar do
Oeste; o General de Brigada Gislei Morais de Oliveira,
Diretor de Abastecimento; General de Brigada Carlos
César de Araújo Lima, Comandante da 12ª Brigada de
Infantaria Leve; o General de Brigada Paulo Sérgio Melo
de Carvalho, 2º Subchefe do Estado Maior do Exército;
o General de Brigada César Leme, Comandante do
Grupamento Unidade Escolar / 9ª Brigada de Infantaria
Motorizada; o General de Brigada Walter Souza Braga
Netto, Chefe do Estado Maior do Comando Militar do
Oeste; o General de Brigada Wagner Oliveira Gonçalves, Diretor de Patrimônio.
Um aspecto interessante da viagem ocorreu ao
retornar de lá, Senador. Ao divulgar para a imprensa
a minha preocupação com o processo de construção
do Haiti, com a miséria que testemunhei lá, recebi críticas por considerar que aquele povo precisa de ajuda.
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Ouvi comentários que depreciaram a situação pela
qual passa o povo haitiano.
A verdade é que há pessoas que não conhecem
a realidade de outros países, não conhecem a política
externa brasileira. Tão pouco conhecem a importância para o Brasil de buscar a liderança na América do
Sul e no Caribe, para conduzir, com essa liderança, o
crescimento do País e da região, principalmente através de laços comerciais. Em um mundo globalizado,
isso é fundamental, pois estimula a exportação de uma
grande variedade de produtos brasileiros.
Essas pessoas que criticam ações como essa,
sequer conhecem o próprio Brasil. Bom seria que todos
pudessem conhecer pessoalmente todos os cantos do
nosso País, mas não se pode. Existem livros, reportagens, matéria de TV e na Internet que podem ajudar
a conhecer a realidade do Brasil, assim como também
conhecer um pouco da realidade de todo o mundo.
Para que ﬁque bem claro, as despesas que o
Brasil tem no Haiti são cobertas, praticamente todas,
pela ONU, algumas pequenas despesas ﬁcam por conta do Governo brasileiro. Mas o País inteiro pode ter
certeza de que a atuação brasileira em forças de paz
tem sido sempre muito positivas para a Nação, além
do aspecto positivo, na área de diplomacia, existe, também, a vantagem de fornecer treinamento in loco e em
situações reais para as nossas Forças Armadas. Além
disso, existem as ligações comerciais que sempre surgem com o relacionamento dentro das forças de paz.
O Brasil hoje tem frutíferas ligações comerciais
com países africanos que podem ser consideradas
resultantes de ações brasileiras em missões de paz,
em Moçambique e Angola, por exemplo. Primeiro, o
Exército chega como um para-choque forte, eliminando
os problemas, paciﬁcando as regiões, estabelecendo
um relacionamento harmonioso com as populações
locais e devolvendo a democracia e a tranquilidade ao
povo. Depois, chegam os laços comerciais e culturais:
as empresas, os médicos, engenheiros, proﬁssionais
liberais, criando oportunidades de emprego e de negócio para ambos os países.
Eu destaco que são duas as situações que envolvem esse processo. Em primeiro lugar, está a decisão
política do Governo em atuar junto com os organismos internacionais em missões de paz. Isso coloca
realmente o Brasil numa posição favorável de liderança na América do Sul e no Caribe, por exemplo, com
presença marcante em questões internacionais junto
à ONU, à OEA e à OMC.
Outra coisa é a atuação dos nossos militares que
compõem essas forças de paz, a dedicação, o patrio-
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tismo, o amor e o carinho com o qual atua a Força de
Paz, gerando um trabalho notável no exterior que só
orgulha a nós brasileiros.
Sr. Presidente, eu ﬁco realmente impressionado
com a velocidade com a qual a mídia atropela as informações, notícias e fatos. O terremoto que devastou o
Haiti no início do ano já foi esquecido, a ponto de pessoas aqui no Brasil já desconsiderarem o que aconteceu.
Ou pior: essas pessoas parecem não ter ideia do que
pode representar para um pequeno país como o Haiti
ter sua infraestrutura totalmente devastada no mesmo
dia em que mais de 200 mil pessoas faleceram e ainda
não conseguem conceber o que signiﬁca para um país
como o Haiti, já combalido dentro de um contexto de
guerra civil, passar por um terremoto que matou mais
de 200 mil pessoas e deixou mais de 200 mil feridos
sem hospitais, sem transportes, sem alimentos.
Estamos em setembro e alguns aqui no Brasil
acham que o Haiti já teve tempo de superar a tragédia
e viver em condições idênticas às nossas.
Não estamos no Primeiro Mundo, mas não podemos ﬁcar insensíveis a ponto de não enxergar as
diferenças entre o que acontece em Porto Príncipe e
o que acontece em cidades brasileiras.
Ainda bem, Sr. Presidente, que não são todos os
brasileiros que pensam assim. Eu conheci, na semana passada, muitos brasileiros e brasileiras que têm a
consciência de nosso papel dentro desse cenário latino americano, em meio a essa tragédia internacional.
Conheci homens e mulheres do Exército brasileiro que
estão lá no Haiti, ajudando o povo a reconstruir seu
país em um cenário de paz.
Conheci pessoas que deixaram o conforto de suas
casas aqui no Brasil para viverem durante um período
incerto, em um presente de riscos de violência e de
acidentes naturais – um novo terremoto, talvez. Essas
pessoas, Srªs e Srs. Senadores, sabem que o Haiti não
pode esperar muito por ajuda. Essas pessoas sabem
que não é possível cicatrizar feridas tão profundas em
tão pouco tempo.
O Exército brasileiro perdeu 18 militares que estavam atuando na Força de Paz no Haiti, naquele dia
12 de janeiro deste ano. O Brasil perdeu a saudosa
Zilda Arns, que tanto batalhou pelas crianças carentes
do Brasil e que estava lá em um encontro de religiosos
atuantes em sua mesma causa.
Sim, Sr. Presidente, é preciso lembrar às pessoas
que criticam a ação brasileira lá que Zilda Arns morreu
no Haiti, vítima desse terremoto, enquanto estava se
reunindo com pessoas para combater a miséria de lá
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também. Será que se ela voltasse viva também teria
sido criticada por isso?
Eu sinto muito receio da falta de memória do povo
brasileiro, principalmente em ano de eleição, quando
muitos eleitores parecem esquecer o quanto sofreram
nas mãos de políticos corruptos para logo em seguida
darem seus votos novamente a essas pessoas.
Por isso quero lembrar aqui, reavivar na memória o nome de cada um dos militares brasileiros que
morreram lá, no cumprimento do serviço, vítimas de
um terremoto.
São eles: Coronel Emilio Carlos Torres dos Santos, Coronel João Eliseu Souza Zanin, Tenente Coronel
Marcos Vinicius de Macedo Cysneiros, Major Francisco
Adolfo Vianna Martins Filho, Major Márcio Guimarães
Marins, 1º Tenente Bruno Ribeiro Mário, Subtenente
Raniel Batista de Camargo, 2º Sargento Davi Ramos
de Lima, 2º Sargento Leonardo de Castro Carvalho, 3º
Sargento Rodrigo de Souza Lima, Cabo Washington
Luis de Souza Seraphin, Cabo Arí Dirceu Fernandes
Júnior, Cabo Douglas Pedrotti Neckel, Soldado Tiago
Anaya Detimermani, Soldado Antonio José Anacleto,
Soldado Felipe Gonçalves Julio, Soldado Rodrigo Augusto da Silva, Soldado Kleber da Silva Santos.
Eu citei aqui, Sr. Presidente, o nome de 18 heróis brasileiros...
Vai ﬁcar marcado em minha memória tudo que vi
lá, os vestígios, as marcas da violência da natureza, do
terremoto que devastou Porto Príncipe, principalmente
os locais onde os brasileiros morreram, como os destroços do Hotel Christopher, o Ponto Forte 22, conhecido
como Casa Azul, local paciﬁcado a duras penas pelos
soldados brasileiros, e o Forte Nacional.
Esses militares morreram em cumprimento do
dever, senhoras e senhores que estão agora me assistindo pela TV Senado. Tenho certeza de que foram
muito bem sucedidos naquela missão, assim como
estão sendo os seus colegas que os sucederam. É
preciso entender a diﬁculdade pela qual passaram
esses brasileiros que estavam nos mesmos locais,
no mesmo momento. Eles tiveram a sorte de não perderem suas vidas, mas viram seus amigos morrerem
em uma tragédia de grande escala. No entanto, esses
militares não se deixaram abater. Se antes o trabalho
deles era a paciﬁcação, ganhou uma proporção muito
maior. Tiveram que administrar seus sentimentos de
companheirismo, sem poder passar sequer para orar
por seus amigos e já se abraçaram a uma nova e mais
dura causa, lidando com o desaﬁo emocional que afetou
todos os haitianos e estrangeiros que se encontravam
naquele país. Nossos militares sofreram, mas se dedi-
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caram de corpo e alma à missão, à farda brasileira. Eu
vi pessoalmente esses militares trabalhando lá no Haiti.
Eu vi a forma carinhosa como cada brasileiro que sai
às ruas daquele país é tratado com carinho pelo povo
haitiano. Eu vi nisso o resultado de um maravilhoso
trabalho que vem sendo desempenhado pelos nossos
militares, desde 2004, desde o início da participação
brasileira de força de paz no Haiti.
Quero destacar que o motivo que me traz originalmente aqui hoje, ainda durante a Semana da Pátria, é o desejo de homenagear todos os soldados que
estiveram e que estão hoje lá no Haiti.
Quero transmitir aqui o meu orgulho pelo trabalho
realizado no Haiti e pela tropa comandada pelo Coronel Luciano Puchalski, que agora será comandada
pelo Coronel Altair José Polsin, cuja troca de comando tive o prazer de acompanhar de perto na semana
passada. Assim como destaco também a presença
de representantes de todos os países que compõem
a força de paz, um exemplo marcante de apoio à tropa brasileira.
Digo aqui com satisfação que uma coisa é um
governo decidir participar de uma força de paz encabeçada pela ONU, e outra coisa é os soldados irem para
lá e realizarem um trabalho sensacional, envolvidos de
coração e mente, enfrentando diﬁculdades gigantescas
em um local distante de suas casas.
Por isso considero cada brasileiro integrante daquela força de paz um herói. Estejam eles dentro ou
fora do país, são heróis representando espetacularmente o nosso País, o nosso Brasil, auxiliando um país
que tem um histórico de colonização e de sofrimento
parecido com o nosso.
Hoje, o Exército Brasileiro possui dois Batalhões
de Força de Paz e uma Companhia de Engenharia atuando no Haiti. A Marinha do Brasil mantém na missão
um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais.
O primeiro batalhão está lá, sempre com renovação de seu pessoal, desde 2004, enquanto o segundo
Batalhão de Infantaria de Força de Paz, Brabatt 2, foi
enviado após o terremoto de janeiro.
Acredito ser oportuno encerrar este meu comentário, reaﬁrmando minha opinião de que precisamos
voltar a valorizar o nosso País, voltar a dar vazão ao
nosso patriotismo. Se somos patriotas durante a Copa
do Mundo pelo simples fato de que nos orgulhamos
com a nossa habilidade no futebol e nos empolgamos
com a chance de sermos os primeiros do mundo em
alguma coisa, posso sugerir que temos outros motivos
para ﬁcarmos orgulhosos das nossas cores, das cores
de nossa bandeira.

114

45272

Sexta-feira 10

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Já citei antes que o mundo olha com cobiça para
a nossa Amazônia e quer decidir como vamos deﬁnir as
estratégias de nossa agroindústria. Isso é inaceitável.
Somos hoje um país peso pesado na política internacional e teimamos em não aceitar isso.
O Brasil pode e deve ser o maior produtor de alimentos do mundo. Por isso precisamos aproveitar dois
elementos que temos em abundância: terras férteis e
gente que quer trabalhar, que quer produzir.
Por que não transformar o Brasil no maior produtor
de alimentos do mundo? Que isso seja feito na Amazônia, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, onde for. Queremos produzir e estimular o equilíbrio ambiental.
Como já citei aqui, é hora de levarmos para fora
a nossa experiência com política ambiental, estimulando a preservação das grandes ﬂorestas na África e o
replantio nos países de Primeiro Mundo. Não é mais
tempo de aceitarmos o contrário.
A manutenção da liderança do Brasil na força de
paz no Haiti, mesmo após o terremoto de janeiro, foi
uma reaﬁrmação dessa força. Isso porque foi a vitória da nossa visão de humanidade e diplomacia que
superou a lógica mercantilista de tirar proveitos até
mesmo da desgraça alheia, na forma de uma tragédia
monstruosa que foi a que ocorreu no Haiti.
O Brasil cresce a largos passos e com isso aumenta a nossa responsabilidade internacional. Ainda
sofremos muitos problemas e distorções internas, é
verdade, mas estamos no caminho certo.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha para dizer
nesta tarde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Associo-me ao Senador Acir Gurgacz com as
suas palavras sobre a viagem ao Haiti, bem como ao
sentimento de brasilidade, de patriotismo que externo
aqui sobre as nossas Forças Armadas e o papel do
Brasil no contexto mundial. Nossos cumprimentos pelo
seu discurso e as nossas homenagens.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – O Sr. Senador Acir Gurcacz enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Brasil inteiro foi testemunha, mais uma
vez, de um fenômeno que poderíamos chamar de uma
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“onda de patriotismo”. Foi o que vimos acontecer durante as semanas em que o país esteve disputando
as partidas da Copa do Mundo na África do Sul. Vimos
bandeiras verde-amarelas espalhadas por todos os
cantos, de variadas cores, de variados tamanhos. Vimos bandeiras cobrindo automóveis, desfraldadas em
janelas, em prédios, em fachadas de estabelecimentos
comerciais, em escolas e repartições públicas.
Vimos também, Sr. Presidente, famílias inteiras
vestidas com as cores nacionais, o verde e o amarelo, grupos de amigos, casais, com camisetas, bonés,
todo tipo de vestimenta. Tudo isso resultado de uma
empolgação com a participação brasileira no maior
campeonato de futebol do planeta.
Isso não é novidade. Esta onda de patriotismo
acontece praticamente de quatro em quatro anos, quando o Brasil disputa o esporte mais popular em nossa
nação. Nessa época, parece que a grande maioria dos
habitantes deste país, cerca de 190 milhões de pessoas, passam a aceitar com mais felicidade o fato de
ter nascido aqui nessa terra. Não apenas aceitar, mas
encarar com orgulho esse fato.
Eu acredito que poderia resumir essa “onda de
nacionalismo” como realmente uma explosão de orgulho por aquilo que o brasileiro notabilizou-se ao redor
do mundo mostrando saber fazer melhor. Saber fazer
melhor do que a grande maioria dos povos. Saber jogar futebol.
Mostramos isso diversas vezes – cinco, para ser
exato – muito mais do que qualquer outro povo. Por isso
vem daí esse orgulho de fazer parte de uma espécie
de família da qual saem ﬁlhos tão habilidosos em um
esporte que é considerado o nosso esporte nacional.
A nossa arte nacional.
Acontece que esse patriotismo motivado pelo orgulho por essa habilidade é um nacionalismo datado
– tem hora para começar, tem hora para acabar. E foi
isso que vimos... Não é verdade, senhor presidente?
Mais uma vez vimos o brasileiro começar a ser nacionalista, ser patriota, em um momento, para, num momento seguinte, deixar de sê-lo.
Neste dia 7 de setembro, acredito ser a data
ideal para questionar esse tipo de comportamento.
Li em algum lugar, a seguinte frase: “Ser patriota é
amar seu país assim como ama seus próprios ﬁlhos”.
Acredito que essa frase é um tanto quanto radical. É
difícil encontrar um amor tão incondicional quanto o
amor de uma mãe, de um pai, pelos seus ﬁlhos. Por
nossos ﬁlhos somos capazes de tudo, até mesmo de
atos impensados.
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Mas se amamos nossos ﬁlhos, somos conduzidos
tacitamente a amar nosso país, pois este é o legado
mais importante que podemos deixar para eles. Muito
mais importante que heranças e outros bens materiais. Eu ousaria dizer que o país que podemos deixar
para nossos ﬁlhos é até mesmo mais importante que
a própria educação que podemos dar a eles.
É deixando como herança um país justo, desenvolvido e honesto, que estaremos salvaguardando todos os direitos de nossos ﬁlhos, mesmo quando
estes forem incapazes de lutarem pelos seus próprios
direitos. Isso porque deixaremos para nossos ﬁlhos um
país correto, que respeita as pessoas, que trata cada
um de nós como um ﬁlho.
Acredito que todos nós conhecemos a célebre
frase que diz: “Não pergunte o que o seu país pode
fazer por você, mas sim o que você pode fazer pelo
seu país”. Esta frase é atribuída ao presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy, que foi brutalmente assassinado em 1964. Ela foi citada em uma
época em que o país atravessava por uma fase difícil,
no início de uma guerra, vivendo uma onda de protestos. Ficava claro para todo o mundo que Kennedy
procurava chamar a população para contribuir para a
solução dos problemas que viviam.
Hoje, posso dizer que essa frase tem muito a
ver com o Brasil e com os brasileiros. Tem muito a ver
com o momento em que vivemos, uma época em que
o país apresenta indicadores claros de um incontestável crescimento, mas que ainda encontra-se preso
a sinais de uma fragilidade social muito grande. Ainda sofremos com uma desigualdade gigantesca na
distribuição de renda, que faz com que soframos nos
setores de saúde pública, de segurança e de educação, por exemplo.
São esses exemplos de problemas que somente
conseguiremos enfrentar, com resultados positivos, no
momento em que todos nós nos conscientizarmos de
nosso papel dentro de uma sociedade; dentro de um
grupo social que tem tantos interesses e necessidades
em comum. É exatamente disso que se trata um país:
um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas
unidas por valores iguais, como a língua nacional, como
a necessidade da convivência e do compartilhamento
de uma área geográﬁca em comum.
Se precisamos compartilhar de tantas coisas,
precisamos ﬁcar unidos e precisamos, ainda mais, saber dividir e aceitar o outro em nome do bem comum.
Para mim, senhoras e senhores senadores, isso é patriotismo. É compreender as ligações que une todos
nós, povo brasileiro, e fazer o que for preciso para que
todos possamos ter uma vida melhor.
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O patriotismo, olhando dessa forma, não deve
ser exercido apenas a cada quatro anos, mas sim
deve ser exercido diariamente. O patriotismo, senhor
presidente, não pode ser apenas o elo que nos une
enquanto agremiação esportiva, enquanto uma pátria
de chuteiras, como dizem, mas como valor que solidiﬁque uma sociedade organizada.
O patriotismo, povo brasileiro, povo de Rondônia,
não deve ser uma venda a nos cegar para aceitar tudo
que vem de cima, todas as leis, todas as ordens. Ser
patriota é mais questionar em nome da coletividade do
que abaixar a cabeça em nome de poucos!
Como eu citei antes, Srªs e Srs. Senadores, a
maior herança que podemos deixar para nossos ﬁlhos
é um país que não os obrigue a buscar oportunidades
no estrangeiro pelo fato delas estarem em falta aqui.
E isso, meus amigos, só conseguiremos construir se
estivermos lado a lado, todos juntos, com o mesmo
ideal patriótico.
Pois de nada adianta construir riquezas sobre a
pobreza dos outros, para obrigar os ﬁlhos a viverem
num país desequilibrado e cheio de violência urbana.
De nada adianta ser capaz de dar o melhor tratamento de saúde aos ﬁlhos, se o país ao redor está imerso
em epidemias.
Este dia 7 de setembro de 2010, esta Semana da
Pátria, este Mês da Pátria podem e devem ser marcos
em nossas vidas como a data em que nos demos conta
de que não estamos sozinhos nesse país. Somos todos parte desse imenso time de mais de 190 milhões
de brasileiros. O Brasil está vestido de verde-amarelo,
torcendo por nós, brasileiros, há mais de 500 anos. Vamos torcer pelo Brasil, também, todos os dias, todos
os meses, todas as semanas, independentemente de
Copa do Mundo. Simplesmente porque precisamos
aprender que quando torcemos pelo Brasil, estamos
torcendo em favor de cada um de nós.
Isso que estou exortando toda a população a fazer, essa exaltação ao nacionalismo, faço com muito
orgulho. Procuro contribuir para o fortalecimento desse nacionalismo, tão importante para o nosso povo,
tanto quanto na minha função de parlamentar, quanto
como empresário, como bandeirante e pioneiro que
fui em Rondônia.
Desejo, de coração, uma inspiradora Semana da
Pátria... para todos nós.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Adelmir Santana. DEM –
DF) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 59
minutos.)
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Ata da 156ª Sessão, Não Deliberativa Ordinária
em 14 de setembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. João Faustino, Eduardo Suplicy e Roberto Cavalcanti
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 16 horas e 17 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– 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, do
Projeto de Lei do Senado nº 130, de 2010, de autoria do Senador César Borges, que revoga o art. 4º do
Decreto-Lei nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, e o
seu parágrafo único.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o Projeto vai
à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu
do Presidente do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 1514-Seses-TCU-Plenário, encaminhando ao
Congresso Nacional cópia do Acórdão no 2303/2010TCU-Plenário, sobre pedido de reexame em Relatório
de Auditoria.

A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 15 de setembro do corrente.
O aviso lido vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 1514-SESES-TCU-PLENÁRIO
Brasília-DF, 8 de setembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Congresso Nacional
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº TC 009.679/2003-9, pelo Plenário desta Corte
na Sessão Ordinária de 8-9-2010, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam. – Ubiratan
Aguiar, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – A Presidência recebeu do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, nos termos do art. 19
da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, a Mensagem
nº 125, de 2010-CN (nº 535/2010, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o período 2008/2011,
ano base 2009.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação da matéria:
Leitura: 14-9-2010
até 19-9

até 4-10
até 11-10
até 18-10

prazo para publicação e
distribuição dos avulsos da
matéria;
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 suplemento ao Diário
do Senado Federal de 15 de setembro do corrente.
A mensagem vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, peço a V. Exª que me inscreva como Líder do
PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– A inscrição de V. Exª está devidamente registrada.
Com a palavra, o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço, Sr. Presidente.
Nobre colega João Faustino, nosso vizinho nordestino, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, gostaria de,
na verdade, parabenizar os Senadores aqui presentes, porque isso não é fácil nessa fase da política, de
campanha, nessa época em que Brasília está a meio
acelerador, nessa época em que Brasília está com 10%
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de umidade relativa do ar, o que, na verdade, traz um
sofrimento físico para muitos de nós.
Ontem, aqui estive tentando abrir a sessão, mas
tive de abri-la e fechá-la de imediato, tendo em vista
que não havia mais nenhum outro Senador. Ao me retirar do plenário do Senado, encontrei, vindo a mil por
hora, o Senador Alvaro Dias, que tinha uma missão
partidária e pessoal a cumprir aqui, no plenário. Porém,
para sua frustração, já passava das 14h30. Então, por
questões regimentais, tive de abrir e fechar a sessão.
Mas faço o registro da presença de Alvaro Dias, que
tentou, ontem, chegar no horário. Estourou um pouquinho a tolerância – passaram-se uns cinco minutos, ou menos –, mas, na verdade, lamentavelmente,
eu tinha essa missão que fazia parte do Regimento.
Recebi também um telefonema do Senador Suplicy,
perguntando-me se poderia haver uma reabertura da
sessão. Lamentavelmente, também por questões regimentais, era impossível reabri-la.
Então, gostaria de agradecer a presença e parabenizar os Senadores aqui presentes, porque a força do
Senado Federal se materializa de muitas formas, mas
uma delas é através dos pronunciamentos feitos na tribuna deste Senado, fundamentalmente, Sr. Presidente,
em função da extraordinária competência e penetração
da TV Senado. A TV Senado tem prestado um grande
serviço ao País. Está presente em todas as cidades
do interior, principalmente aquelas pequenas cidades
que recebem o sinal via antena parabólica. Então, na
verdade, a TV Senado presta esse grande serviço. E
a Rádio Senado também. Talvez se não fossem a TV
Senado e a Rádio Senado, até nós, poucos Senadores, não estivéssemos aqui. Acho que essa força da
TV Senado é que faz com que nós estejamos sempre
aqui presentes para podermos, com o fruto do nosso
trabalho, fazer a divulgação dos nossos projetos e do
nosso pensamento.
Sr. Presidente, as eleições gerais se avizinham,
e o Brasil se prepara para uma nova e decisiva renovação parlamentar e administrativa, seja na esfera federal, seja na esfera estadual. A expectativa é de que
as duas Casas do Congresso traduzam, a partir das
eleições de outubro, uma nova conﬁguração política,
imprimindo um selo ideológico, produtivo e dinâmico
em seus novos representantes. Pelo menos, é com
esses ingredientes que a Paraíba e os paraibanos,
a exemplo do resto do Brasil e dos brasileiros, têm
temperado o caldo de promessas políticas de vários
candidatos às próximas eleições. Sem dúvida, com o
compromisso de uma imprensa crítica e um Judiciário mais independente, nutre-se a esperança de que
o Brasil promova uma renovação positiva da classe
política nas eleições de outubro.
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Aos políticos que ocuparão cadeiras de prestígio
e responsabilidade na nova ordem política, cumpre
adotar uma postura mais sensível às reais reivindicações da sociedade, traduzida num autêntico e pioneiro projeto de autodeterminação, capaz de reduzir
a desigualdade entre as regiões e também aquelas
de natureza intrarregional. Em particular, no caso da
Paraíba, projetos com contornos de choque de gestão
devem ser priorizados.
Desse modo, imagina-se que a ênfase à união
das diferenças partidárias em prol de uma Paraíba
forte, mais desenvolvida e menos sujeita a oligarquias, não deva ser tarefa trivial, tampouco restrita à
oratória fácil.
Devemos, por exemplo, continuar a envidar esforços para a demarragem do Porto de Águas Profundas,
situado em Lucena, a 40 quilômetros de João Pessoa,
objeto de vários pronunciamentos meus, inclusive do
dia 24 de agosto próximo passado.
A partir de estudos já contratados, o Estado tomará conhecimento imediato das condições técnicas,
econômicas, ambientais e legais do projeto, mediante
as quais estimará ganhos de escala no âmbito econômico e social.
Na opinião dos especialistas, tal iniciativa trará
impactos gigantescos sobre o transporte de minério
de ferro nessa região, a ponto de a Companhia Siderúrgica Nacional já ter concordado em investir, só
neste ano, R$1,3 bilhão na Ferrovia Transnordestina.
Isso representa mais de um terço dos R$3,4 bilhões
que serão gastos nessa ferrovia.
Nessa linha, Sr. Presidente, faz sentido apostar
igualmente na defesa paralela dos estudos de viabilidade de um ramal da Ferrovia Transnordestina até o
Porto de Lucena, empreendimento fundamental para
a dinamização da economia paraibana. Porém, para
que isso se concretize em tempo hábil, será preciso
que a Paraíba e o Nordeste se abasteçam de políticos
com preparação técnica e espírito coletivo suﬁcientemente avantajados para bem interceder em projetos
tão ambiciosos.
Enquanto o resto do País, sobretudo a metade
meridional, avança na linha do progresso das mentalidades, o Nordeste ainda se aﬁgura como uma região
desprovida de um compromisso mais vital com a modernidade política, com os princípios mais elementares
da participação democrática.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não podemos perder mais uma oportunidade eleitoral para
instalar uma nova e deﬁnitiva fase de prosperidade
política, umbilicalmente comprometida com o gerenciamento de nossas riquezas em prol do conjunto de
nossa sociedade. É hora de apostarmos em políticas
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que favoreçam a educação da sociedade, de modo que
tanto professores quanto alunos disponham de condições essenciais para acompanhar não somente as
transformações tecnológicas, mas também assimilar
novas dinâmicas de pensamento e ação.
Sr. Presidente, há poucos minutos conversávamos
no plenário, antes de a sessão ser iniciada, sobre o
perﬁl do eleitorado brasileiro, do eleitorado nordestino.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, nós constatávamos,
por exemplo, no caso da Paraíba, com dados fornecidos pelo TER sobre o perﬁl dos eleitores paraibanos,
que mais de 70% estão na faixa entre analfabetos e
semianalfabetos, que são aqueles que não sabem ler
um bilhete ou fazer um bilhete, e os que não terminaram o 1º Grau.
Então, na verdade, eu não estou, mais uma vez,
repito, menosprezando esses eleitores. Porém, acredito que há uma corresponsabilidade nacional em fazer
com que o eleitor brasileiro tenha um outro perﬁl, tenha um perﬁl com um ganho de educação que possa
permitir que ele tenha outros acessos aos meios de
comunicação.
Sem educação, o eleitor ﬁca sujeito às escolhas
políticas carentes de discernimento, à dependência do
Poder Público e de suas políticas assistencialistas, à
incapacidade de inserção no mercado formal de trabalho, além do baixo nível de remuneração. Enﬁm,
uma inﬁnidade de mazelas que só fazem estigmatizar
nossa gente e retardar, quando não impedir, qualquer
possibilidade de ascensão social e econômica.
Contra tudo isso, devemos, sim, ﬁrmar um pacto
acima dos partidos, que transcenda os interesses mais
particulares e mesquinhos das oligarquias, em favor de
um processo verdadeiramente emancipacionista, valorizando uma equação social que enseje crescimento
econômico e distribuição de renda. E isso somente se
materializa quando a política se empenha em prover
seus cidadãos de meios educacionais e proﬁssionais
à altura de tão elevada aspiração democrática.
O ﬂuxo de mão de obra nordestina, que ainda
migra em direção ao Sudeste, reforça um certo sentimento de subordinação, de incompetência regional, com
o qual o paraibano médio não se conforma e que eu,
neste Senado, tenho combatido com todas as armas
ao meu alcance. Na raiz dessa migração estão razões
econômicas e ideológicas, em busca de um projeto de
vida mais digno, mais consoante com o imaginário de
progresso e modernização.
Não por acaso, em razão de sua economia frágil,
a sobrevivência da população torna-se muito dependente do empreguismo público. Aí, começam as brigas,
as dissensões, as intrigas, as puxadas de tapete, as
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traições, os adesismos de última hora e outras mazelas prejudiciais à saúde do Estado.
Diante disso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não podemos mais admitir que sejamos cidadãos
de segunda. É imprescindível que implementemos medidas urgentes e eﬁcazes contra o aprofundamento de
uma repugnante vala que parece continuar dividindo
o Nordeste do resto do País.
Ressalto, Sr. Presidente, a importância da qualidade do voto nas próximas eleições, ensejando uma
ocasião cívica decisiva para aperfeiçoar o quadro de
dirigentes e representantes em todos os Estados da
Federação.
No caso da Paraíba, como cidadão, empresário,
e até por conta da minha trajetória como Senador da
República nesta Legislatura, espero que os novos representantes da bancada paraibana continuem a investir
pesado na materialização dos projetos estruturantes
de grande impacto regional.
Na Paraíba, Sr. Presidente, para espanto de todos, existem candidatos que não valorizam projetos
estruturantes; existem candidatos que omitem projetos estruturantes e buscam defender projetos que
são importantes, mas não tanto quanto os projetos
estruturantes; existem candidatos que se arvoram em
entender de economia e defendem que a Paraíba seja
um dormitório dos Estados do Rio Grande do Norte
e de Pernambuco, que têm suas economias recentemente mais ativadas. Muitos deles, inclusive, pregam
que possamos ser um centro receptador de projetos
paralelos, adjacentes do Porto de Suape. Não defendem que possamos ter na Paraíba, como em outros
Estados do Nordeste, uma estrutura pujante, atrativa
de investimentos, como o Porto de Suape, o Porto de
Pecém e outros portos que abrigam o recebimento de
navios de grande capacidade, hoje comuns nas importações e exportações mundiais.
Falo, Sr. Presidente, da ampliação da malha aérea, dos trilhos da Transnordestina, da execução do
Porto de Águas Profundas de Lucena, bem como dos
projetos para consumo e exploração sustentável da
água a partir da transposição do rio São Francisco,
grandes bandeiras do meu mandato.
Na pequena e querida Paraíba, não podemos
adiar por mais tempo a implementação de projetos e
programas mais ousados, que determinem de vez nossa vocação para o progresso, para o desenvolvimento
econômico, político, intelectual e social.
É hora da união das diferenças paraibanas numa
só direção: a urgente recuperação das vocações do
nosso povo para a construção de uma sociedade mais
justa, mais humana, mais igualitária e mais feliz.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Convoco o Senador Alvaro Dias para usar da
palavra pela Liderança do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Convoco o Senador Alvaro Dias para usar da
palavra pela Liderança do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador João Faustino, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, uma das deploráveis obras dos últimos
tempos neste País é a obra da banalização da corrupção com a consagração da impunidade.
Agora, estamos diante de um novo escândalo.
Tenho repetido, com certa insistência, que o escândalo de hoje faz com que se esqueça o de ontem e
aguarda o de amanhã para ser também esquecido.
São tantos os escândalos estimulados especialmente
pela impunidade consagrada no episódio do escândalo do mensalão.
Aﬁnal, em 2005, o escândalo do mensalão, denunciado a partir de Roberto Jefferson, fez com que a
imprensa do País, durante meses, destacasse falcatruas, desvios do dinheiro público, formação de quadrilha,
enﬁm, uma seleção de crimes que foram praticados.
Imaginava-se que, em curto espaço de tempo, o País
assistiria ao espetáculo da responsabilização criminal,
que nós teríamos um julgamento célere e que os responsáveis por aqueles crimes seriam rigorosamente
punidos.
Nós estamos em 2010. Decorreram cinco anos daquele escândalo e o julgamento não ocorreu. Quarenta
réus sentam-se no banco dos réus do Supremo Tribunal
Federal e aguardam julgamento. As manobras protelatórias, os expedientes da lentidão processual e objetivos de natureza eleitoral empurram o julgamento para
o próximo ano, para depois das eleições de 2010.
E essa sensação de impunidade que transforma o
Brasil no paraíso da corrupção vai estimulando a repetição da prática delituosa. A Casa Civil é emblemática.
Vai se consagrando como uma espécie de fortaleza
inexpugnável da imoralidade na administração pública
brasileira, morada de alguns dos grandes escândalos
dos últimos anos, uma espécie de subterrâneo escuro
do Governo Lula.
Na Casa Civil instalou-se o “propinoduto” comandado por Waldomiro Diniz. A Casa Civil idealizou
o mensalão sob a égide do chamado capitão do time:
José Dirceu.
Lá se formatou um dossiê com o objetivo de intimidar a oposição durante a realização dos trabalhos
da CPI dos cartões corporativos. O inquérito está inconcluso. Aguardamos a sua ﬁnalização, para eventual
responsabilização dos que praticaram esse crime no
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quarto andar do Palácio do Planalto, nas barbas do
Presidente da República.
Por lá passaram Lina Vieira, cooptada para adotar
procedimentos suspeitos na Receita Federal; empresários negociando a venda suspeita da Varig; tratativas
referentes à Anac. De lá saíram nomeações para o
preenchimento de cargos públicos, sob o apadrinhamento de Erenice Guerra, hoje a Ministra mais forte
do Governo, já que, na campanha de Dilma Rousseff, há a aﬁrmação reiterada de que este é, depois do
Presidente da República, o cargo mais importante da
Federação.
Aí uma coincidência que tem que ser registrada.
Quando da denúncia do dossiê formatado na Casa
Civil, Erenice protegeu o Governo com muita lealdade
e competência. A partir dessa ação de blindagem das
autoridades governamentais, especialmente da Ministra Dilma Rousseff, passou a ocupar um lugar de maior
destaque no Governo Lula. Nomeou quem quis nomear
e foi cogitada inclusive para ser Ministra do Tribunal de
Contas da União. O recuo se deu em razão da repercussão não ter sido favorável. Mas foi premiada com o
cargo de Ministra da Casa Civil do Governo Lula.
Nesses dias a imprensa do País relata acontecimentos suspeitos que dizem respeito a tráﬁco de
inﬂuência sob o comando da Ministra. Denúncia da
maior gravidade e responsabilidade, com detalhes,
com indícios, com testemunhal, com ligações que
contaminam inclusive a candidatura à Presidência da
República de Dilma Rousseff, porque há nesse emaranhado de informações a sinalização de que reuniões
se davam no escritório de advocacia, onde se encontra o advogado da campanha de Dilma Rousseff. E a
aﬁrmação que teria sido da própria Ministra dá conta
de que os recursos oriundos da taxa de sucesso, que
é a comissão de 6% nos negócios suspeitos com o
Governo Federal, seriam destinados a atender compromissos de natureza política, ou seja, compromissos
certamente eleitorais.
Diante desses fatos, Sr. Presidente, estaremos
encaminhado, logo mais, à Procuradoria Geral da República, ao Exmº Sr. Procurador Dr. Roberto Monteiro
Gurgel Santos, uma representação que vai subscrita
pelo Deputado João Almeida, Líder do PSDB na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Gustavo Fruet,
Líder da Minoria na Câmara dos Deputados, pelo Deputado Raul Jungmann, Vice-Líder do PPS na Câmara dos Deputados, e por mim que assino em nome da
bancada do PSDB do Senado Federal.
Nesta representação que peço a V. Exª, Sr. Presidente, permita registrar nos Anais do Senado Federal
seu inteiro teor, nesta representação solicitamos que
as providências sejam adotadas pelo Ministério Públi-
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co, as providências cabíveis a respeito de graves fatos
amplamente divulgados na imprensa nacional, que indicam a ocorrência de crimes tipiﬁcados no Código Penal brasileiro, tais como tráﬁco de inﬂuência, formação
de quadrilha, concussão, prevaricação, além daqueles
capitulados na lei de improbidade administrativa, na
lei do servidor público, possivelmente praticados sob
a égide da Ministra Chefe da Casa Civil Erenice Guerra, em conjunto com familiares, assessores, servidores
públicos, os chamados laranjas e amigos.
Além disso, há que se investigar as reais atividades desenvolvidas pela empresa de propriedade do
ﬁlho de Erenice Guerra, Israel Guerra, que desenvolve
atividade de investigação particular, monitoramento de
sistemas de segurança e vigilância e segurança privada, para se veriﬁcar a eventual ocorrência de escutas
ilegais, já que estamos no tempo das escutas ilegais,
da afronta à Constituição e da ameaça ao Estado de
direito, com criminosa e reiterada espionagem que
possibilita o abastecimento de dossiês, mediante a
busca de informações sigilosas através do crime de
quebra ou de violação dos sigilos ﬁscal e bancário,
especialmente de pessoas ligadas à oposição, como
decorrência do aparelhamento do Estado, o Estado
policial, para bisbilhotar a vida alheia, invadir a privacidade das pessoas e afrontar direitos consagrados
constitucionalmente.
Diante dos fatos, Sr. Presidente, o que requeremos ao ﬁnal nesta representação ao Ministério Público
é o seguinte:
a) Instauração do competente procedimento investigatório para a apuração dos crimes descritos nesta representação;
b) instauração de inquérito civil público
para elucidação dos fatos e a consequente
formalização de ação de improbidade administrativa contra os envolvidos;
c) adoção de todas as demais providências que considerar necessárias à defesa da
ordem jurídica vigente, mormente com relação
ao uso da máquina estatal para proveito pessoal e partidário, implementados a partir das
condutas descritas na presente peça.
Sr. Presidente, essa é a representação ...
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Senador, peço um...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – ... que peço
a V. Exª faça constar dos Anais da Casa.
Concedo o aparte, antes de prosseguir, com
satisfação, ao amigo e Senador Roberto Cavalcanti,
que certamente discordará dos termos do nosso pronunciamento.
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O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – O
bacana e o enriquecedor, no processo democrático, é
isto: na verdade, existe uma fraternidade muito grande, mesmo quando existem pensamentos distintos,
diversos. Minutos atrás, estávamos no restaurante do
Senado e procurei o Senador Alvaro Dias para cumprimentá-lo, porque ontem estávamos juntos na tentativa de realizar esta sessão que hoje se instala, e ele,
sentado na cadeira para almoçar, dizia: “Hoje estou
com muita raiva! Hoje vou fazer um pronunciamento
com muita raiva!” Aí eu lhe disse que teria a honra de
aparteá-lo, não com tanta raiva, mas com a boa defesa. Na verdade, esse processo, no qual temos essas
oportunidades, é muito salutar. Tenho que elogiar V. Exª
por estar cumprindo uma missão. V. Exª está, partidariamente, como Parlamentar ou no exercício parlamentar
de suas convicções, sempre presente neste plenário
de forma brilhante, fazendo a defesa partidária num
processo, num momento eleitoral. Parabenizo-o. V. Exª,
na verdade, pensava que faria um aparte no qual eu
teria outra postura, mas trato o assunto por outro lado.
Tenho certeza de que V. Exª, além dessa questão de
foro íntimo, de defender o que está trazendo a público
– e o tem trazido com toda freqüência e assiduidade ao
Plenário desta Casa –, não foi escalado por isso, mas
está fazendo uma missão partidária muito correta porque poucos têm a coragem que V. Exª tem de vir aqui.
V. Exª sabe que, nesse processo eleitoral, está sendo
aferida a avaliação de um governo – e, no momento
presente, o Governo Lula tem avaliação muito positiva.
Conversávamos, até em outra oportunidade, sobre que
o está constatado nas pesquisas dos diversos institutos: em torno de 4% dos brasileiros são opositores ao
atual Governo; acham que o Governo é um governo
que está fazendo um mau governo. Então, V. Exª tem
uma coragem muito grande. E atribuo essa coragem
não só pela formação proﬁssional, familiar de V. Exª,
mas também pelo descompromisso momentâneo de
uma campanha, porque não vejo Colegas de V. Exª
que são candidatos vir aqui falar mal do Governo Lula,
falar mal de Dilma: chegam nos Estados e ﬁcam calados. Há casos, no nosso Estado, que, no guia eleitoral,
utilizam-se até de declarações e pronunciamentos do
Presidente Lula, de campanhas passadas, para ancorarem suas campanhas atuais. Então, na verdade, V.
Exª faz um trabalho que é um trabalho de oposição,
mas estranho muito que seja V. Exª um dos escalados
e que, coincidentemente, os escalados para falar mal
do Governo Lula, e da candidatura da Ministra Dilma
indiretamente, sejam pessoas que não são candidatas. Onde estão os Parlamentares colegas de V. Exª?
Estão só em campanha? Porque a penetração da TV
Senado é uma penetração gigantesca. V. Exª está aí
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em função também disto: está na tribuna, mas utilizando-se de guia eleitoral apêndice, adicional, o que está
corretíssimo. V. Exª está fazendo um grande trabalho.
Eu gostaria de me acostar às palavras de V. Exª, diferentemente do que V. Exª pensava que eu diria, para
dizer que sou partidário de que deva ser tudo apurado. Acho que qualquer precipitação é nefasta. Cito um
exemplo a V. Exª – desculpe-me, Sr. Presidente, estar
me alongando neste aparte, mas peço-lhe permissão,
tendo em vista que somos poucos hoje no plenário: há
poucos dias, ﬁz aqui a defesa da Embraer. Por quê?
Porque a mídia mundial, inclusive pegando carona na
mídia brasileira, imputou suposta culpa ao avião da
Embraer ter-se partido ao pousar num aeroporto da
China, pilotado por e de propriedade de uma empresa
chinesa. Tenho aqui, Sr. Presidente, Sr. Senador Alvaro
Dias, um material exatamente oriundo da mídia internacional, que diz “Agora, e só agora, China diz que
piloto foi responsável por acidente de avião da Embraer”, quando, na verdade, a mídia nacional culpava
indiretamente o avião da Embraer, ou atribuía culpa
ao avião da Embraer por aquela queda. Aqui está o
esclarecimento da própria empresa, uma organização
internacional e chinesa que faz parte da apuração
desses incidentes, mostrando que o que aconteceu
foi culpa do piloto. O piloto, sim, derrubou o avião. Então, acho que V. Exª está correto ao fazer aﬁrmações
e acusações, mas todos nós, brasileiros, devemos ter
muita cabeça fria, muito equilíbrio para apurar, ter a
competência de apurar e fazer a denúncia, mas não imputar culpa, não culpar. Temos de levantar o problema,
declarar que existem esses casos que necessitam de
apuração; porém, não podemos fazer prejulgamento.
Na verdade, eu faço só essa ressalva. Acosto-me no
sentido da importância das apurações e no sentido
de que V. Exª está fazendo um grande trabalho, com
base num projeto eleitoral, em relação ao qual nós dois
estamos em lados opostos. Mas, de qualquer forma,
o trabalho que V. Exª pratica, no plenário do Senado
Federal, é merecedor de maiores elogios.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Agradeço o aparte de V. Exª, com a elegância de sempre,
embora, como disse com propriedade, estejamos em
trincheiras opostas e pensamos de forma diferente,
até mesmo em relação à popularidade do Presidente
da República.
Asseguro a V. Exª que, se fosse candidato, talvez
fosse ainda mais veemente nas críticas, como o fui ao
me eleger Senador no Paraná, em 2006. As pessoas
me pediam, como sugere V. Exª: “Não ataque o governo, não critique o governo que você poderá perder
votos!” Quando me pediam isso, eu me tornava ainda
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mais veemente nas críticas, e o povo do Paraná me
elegeu.
Eu poderia contestar os números, já que é especialidade do atual Governo a manipulação de números,
a distorção da realidade e o envolvimento de institutos, de instituições, de associações, de corporações,
estabelecendo relação de promiscuidade.
Mas deixo isso para outra oportunidade, porque
hoje estamos focalizando, de forma pontual, o suposto crime que ocorre no quarto andar do Palácio do
Planalto, um pouco acima da cabeça do Presidente
da República.
Há uma relação, sim, de causa e efeito: a impunidade e a utilização da mentira como arma sustentam
a popularidade do Presidente. Se nós tivéssemos a
oportunidade de desconstruir a obra da mentira, certamente o Presidente não teria a popularidade que
tem hoje.
A verdade não se impõe diante do festival de
mentiras a que assistimos neste País nos últimos anos.
E não se impõe a verdade diante do comportamento
próprio de psicopatas: não ver, não ouvir, não sentir e
não aceitar a responsabilidade, mas transferir a responsabilidade.
O psicopata não se responsabiliza por suas ações;
acha-se sempre inocente e vítima do mundo, e dele
quer se vingar. Assim tem sido o comportamento do
Governo e do Presidente, nessa sua rotina de cumplicidade, de facilitação do crime de corrupção, com
a valorização dos desonestos no País. Não vou citar
exemplos mais distantes, mais recentes – creio que
posso evitar esse constrangimento. Só os citaria se
fosse questionado.
A mentira é compulsiva. Mente-se compulsivamente. Acabam acreditando na própria mentira e dela
se valem para conquistar o poder e nele se manter. Esse
é um fenômeno dos tempos modernos no Brasil.
Riem da verdade, voltam as costas para ela, a
verdade envergonhada. Transformam a razão...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Intervenção fora do microfone.) – Cadê aquele texto do
Presidente Lula?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Suplicy, logo mais concederei um aparte a V. Exª. Parece que o seu microfone está ligado.
Transformam a razão em vilã e as provas se tornam acusações falsas, como se fossem acusações
falsas.
O cúmplice principal, que é o Presidente da República, se posiciona como grande vítima, inclusive
posiciona-se como vítima do Senado Federal – já, por
diversas vezes, assim se colocou. E, dessa forma, vai

Quarta-feira 15

127

45603

acumulando os delitos, vai armazenando-os na fortaleza da impunidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a consagração da desmoralização, no Brasil, faz com que jornalistas sérios, formadores de opinião inﬂuentes, se
considerem inúteis, porque há uma anestesia que faz
dormir a consciência nacional, e a indignação vai se
tornando supérﬂua, ou a indignação nunca é do tamanho do crime praticado.
Eu concedo o aparte ao Senador Suplicy, com
satisfação.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Alvaro Dias, V. Exª vem à tribuna do Senado,
hoje, para pedir os esclarecimentos que compete à
oposição solicitar. E é mais do que justo que todos os
representantes do povo brasileiro, tanto os da base do
Governo quanto os da oposição, os solicitemos. Com
respeito aos episódios colocados por V. Exª, relativos à
quebra de sigilo de algumas pessoas, muitas das quais
relacionadas ao PSDB – inclusive o vice-presidente
do partido e a ﬁlha do candidato José Serra, Verônica
Serra –, é importante que se faça a devida apuração,
assim como também dos episódios que foram objeto
da reportagem da revista Veja, relacionados à Ministra
da Casa Civil, Erenice Guerra. É muito importante que
tenha havido a disposição da Ministra Erenice Guerra
de, prontamente, colocar-se à disposição da Comissão
de Ética da República para o esclarecimento completo
dos fatos. Ela colocou à disposição os seus sigilos
telefônico, bancário e ﬁscal. É importante ressaltar que o decreto que instituiu a Comissão de Ética
da Presidência da República é de responsabilidade
do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da então
Ministra Dilma Rousseff. O decreto foi publicado no
Diário Oﬁcial da União de 2 de fevereiro de 2007. O
art. 10 desse decreto que institui a Comissão de Ética dispõe que os trabalhos da comissão devem ser
desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios:
I – proteção à honra e à imagem da pessoa investigada;
II – proteção à identidade do denunciante,
que deverá ser mantida sob reserva, se este
assim o desejar; e
III – independência e imparcialidade dos
seus membros na apuração dos fatos, com as
garantias asseguradas neste Decreto.
O Art. 4º do referido decreto que institui a Comissão de Ética da Presidência, dentro do sistema de
gestão da ética do Poder Executivo Federal, dispõe
que compete a essa comissão:
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I – atuar como instância consultiva do
Presidente da República e Ministros de Estado em matéria de ética pública;
II – administrar a aplicação do Código
de Conduta da Alta Administração Federal,
devendo:
a) submeter ao Presidente medidas para
seu aprimoramento;
b) dirimir dúvidas a respeito de interpretação de suas normas, deliberando sobre
casos omissos;
c) apurar, mediante denúncia ou de ofício, condutas em desacordo com as normas
nele previstas, quando praticadas pelas autoridades a ele submetidas;
III – dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas do Código de Ética Proﬁssional
do Servidor Público Civil do Poder Executivo
Federal de que trata o Decreto nº 1.171, de
1994;
IV – coordenar, avaliar e supervisionar o
Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder
Executivo Federal;
V– aprovar o seu regimento interno; e
VI – escolher o seu Presidente.
É importante ressaltar também, Senador Alvaro
Dias, nesse episódio, que, no que diz respeito a um
dos aspectos relatados na revista Veja – o aspecto
da prática, em tese, de lobby –, o Senado Federal já
aprovou o projeto relacionado à regulamentação do
lobby, assim chamado, relativo a organizações que
procuram os órgãos do Poder Público para inﬂuenciar
decisões. Isso foi feito até por iniciativa do Senador
Marco Maciel, tendo em conta a experiência de outros
países, em especial dos Estados Unidos da América,
onde se deﬁne claramente o que pode ser feito, até
onde pode ser feito e por quem, limitando-se também,
com clareza, como pessoas que tenham parentesco
com servidores públicos ou pessoas que estejam em
postos de comando, de altas autoridades, podem ou
não exercer funções dessa natureza. O Congresso
Nacional ainda não concluiu a apreciação e a votação
dessa matéria, mas imagino que a Comissão de Ética
Pública, que foi objeto desse decreto, deva levar em
conta as normas que sejam de bom senso, inclusive
a partir de experiências tais como essa, e deﬁnir com
clareza, se já não estiver deﬁnido, o que pode e não
pode ser, e aquilo que o bom senso indica. Tenho a
convicção de que o povo brasileiro sabe muito bem o
que seria considerado quebra de ética; tenho a convicção de que a própria candidata Dilma Rousseff assim como o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva são
os primeiros a quererem ter isso muito claro. O Pre-
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sidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje,
pela manhã, reuniu o seu Conselho: o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o Ministro da Justiça, Luiz
Paulo Barreto. E ambos deverão, na tarde de hoje, dar
entrevistas coletivas sobre o que foi até agora objeto de
apuração e quais são os passos que têm sido dados,
acredito inclusive os dados por esta Comissão de Ética
Pública, presidida pelo ex-Ministro e ex-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Sepúlveda Pertence, que tanto eu quanto V. Exª e todo o povo brasileiro
muito respeitamos. Temos a convicção,...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – (...) eu
tenho a convicção de que o trabalho desta Comissão
de Ética Pública será muito sério. Inclusive já se anunciou o relator designado e que, em dez dias, haverá
uma deﬁnição sobre a natureza do caso. Ou seja, se
houve ou não quebra de ética. Portanto, eu gostaria
de aguardar as conclusões e, inclusive, aquilo que os
próprios Ministros, Guido Mantega e Luiz Paulo Barreto,
irão dizer na tarde de hoje, assim como as conclusões
da Comissão de Ética Pública, que certamente serão
muito importantes na avaliação destes episódios.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Suplicy, em respeito a V. Exª eu não usarei argumentos
mais contundentes, como “colocar o cabrito cuidando
da horta”, ao repassar para essa Comissão de Ética a
responsabilidade de apurar esses crimes. Mas eu diria,
como diz o próprio jornal O Estado de S.Paulo a respeito: “Planalto recorre, de novo, a investigação limitada”.
Como o jornal O Estado de S.Paulo é mais polido na
sua argumentação do que eu, preﬁro utilizar esta do que
aquela que já utilizei em outras oportunidades.
“O Palácio do Planalto recorreu ontem a
uma tradicional manobra usada em tempos de
escândalos para reduzir o impacto do suposto
envolvimento da Ministra da Casa Civil, Erenice
Guerra, com um esquema de lobby.
Para mostrar reação, o Planalto acionou
a Comissão de Ética Pública para analisar a
denúncia de que Israel Guerra...”
Aí relata qual a razão da utilização dessa Comissão de Ética: investigar o fato que motivou essa representação ao Procurador-Geral da República.
Eu entendo que, em governo sério, uma acusação
desta natureza impõe imediatamente o afastamento
do acusado até a ﬁnalização das investigações. Não
cabe à oposição pedir ao Presidente da República para
afastar a Ministra Erenice Guerra. É atribuição exclusiva
do Presidente da República. Se não nos cabe pedir o
afastamento da Ministra, cabe-nos pedir a responsabi-
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lização criminal, evidentemente com os procedimentos
técnicos necessários à instauração dos procedimentos
para a investigação judiciária, que motivará ou não a
responsabilização criminal de eventuais envolvidos.
Este é o papel que cabe à Oposição exercer, e que
estamos exercitando, Senador João Faustino.
Acreditar em comissões nomeadas pelo próprio
Governo é acreditar no “Papai Noel” do Governo Lula.
Nós já tivemos essa experiência em outras oportunidades. Ainda agora, recentemente, a Corregedoria da Receita Federal, que deveria investigar, verdadeiramente
investigar, acoberta; adota estratégia do “despiste”, procura mudar o foco e, criminosamente, inclusive, busca,
através de uma estratégia esperta, convencer pessoas
a oferecerem assinaturas para documento que venha a
legalizar quebra de sigilo efetuada anteriormente. Essa
denúncia foi feita à Polícia, em São Paulo.
Uma indagação, por falar em Polícia de São Paulo: por que esse receio de que a Polícia Civil de São
Paulo possa investigar também o crime de violação
do sigilo ﬁscal? Por que impedir a Polícia Civil de São
Paulo de prestar esta colaboração? Não querem a revelação da verdade? Imaginam poder a Polícia Federal
ser utilizada como instrumento para acobertar ou para
consolidar a tese de que, para o Governo Lula, o crime
pode existir, mas o criminoso, jamais?
O crime da violação do sigilo ﬁscal já foi assumido. Ele existe; ele foi praticado, mas os criminosos
ainda não apareceram. E os principais criminosos são
blindados. Esta estratégia da blindagem já é conhecida de todos nós.
Avalizam aqueles que querem avalizar, aceitam
aqueles que querem aceitar, por comodismo, complacência ou cumplicidade. Nós não podemos aceitar esta estratégia da mistiﬁcação, da encenação, do
despiste, da farsa.
Não, Sr. Presidente!
A violação do sigilo ﬁscal de pessoas ligadas à
candidatura Serra teve um objetivo... E que não diga
a candidata Dilma que ainda não era candidata, porque candidata já era há muito tempo. O Presidente
Lula, já em 2008, a lançava candidata à Presidência
da República. Em 2009, quando da violação dos sigilos, estávamos em meio a uma pré-campanha eleitoral
abusiva, com a utilização da máquina pública e inúmeras denúncias de desrespeito à legislação do País.
Foi nesse cenário que os sigilos foram violados. Que
não se mistiﬁque aﬁrmando que não havia candidatura
posta, porque a candidatura já era uma realidade. E as
informações primeiras foram fornecidas pelo comando
de campanha da candidata, quando se arquitetava a
instalação de uma central de dossiês. A violação dos
sigilos tinha o objetivo de buscar informações que se-
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riam armazenadas para uma utilização em período
mais avançado da campanha eleitoral.
A briga interna no comando da campanha acabou
desmontando um esquema que ardilosamente se idealizou com o objetivo de alvejar os adversários durante a
campanha eleitoral, prostrando-os diante de inverdades
que seriam assacadas contra a sua honra.
O candidato José Serra foi a grande vítima nesse
episódio, como vítima também o foi há quatro anos,
quando, em São Paulo, uma mala apareceu com R$1,7
milhão e foi mostrada a todo o País nas mãos de aloprados, que tinham por objetivo comprar um dossiê
falso contra a candidatura do Governador Serra, em
São Paulo.
Até hoje os aloprados não foram alcançados,
permanecem impunes. E a impunidade estimulou a
prática de novos crimes, que acontecem no País sob
a complacência de autoridades, sem que a reação tenha a dimensão do escândalo, fazendo com que partidos políticos se preocupem mais com o voto, com a
eleição, do que com a democracia e as instituições
públicas brasileiras.
Nesta hora, todos os partidos políticos, suprapartidariamente, deveriam reagir. As instituições públicas, da mesma forma. E o que se vê é um silêncio
que é interrompido pela presença do jornalismo de
investigação, da imprensa livre, que é um patrimônio
do povo brasileiro.
Sr. Presidente, ao concluir, quero aﬁrmar que não
se reedite no Brasil os tempos do stalinismo. Naquele
regime, fotos eram apagadas, textos eram reescritos,
para acobertar os crimes cometidos. Que não retornemos àquela época, no Brasil de hoje!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do inciso I e § 2º do
art. 210 do Regimento Interno.)
“REPRESENTAÇÃO AO PROCURADOR-GERAL
DA REPÚBLICA, DR. ROBERTO MONTEIRO
GURGEL SANTOS.”
Excelentíssimo senhor procurador-geral da república, dr. Roberto monteiro gurgel santos
JOÃO ALMEIDA, brasileiro, Deputado Federal pelo PSDB-BA, Líder do PSDB na Câmara dos
Deputados, com endereço funcional na Câmara dos
Deputados, Anexo IV, Gabinete 452 (61-3215-5452),
Brasília – DF; ÁLVARO DIAS, brasileiro, Senador da
República pelo PSDB-PR, Vice-Líder do PSDB no
Senado Federal, com endereço funcional no Senado
Federal, Ala Senador Nilo Coelho, Gabinete 10 (61-
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3303-4059), Brasília-DF; GUSTAVO FRUET, brasileiro,
Deputado Federal pelo PSDB-PR, Líder da Minoria na
Câmara dos Deputados, com endereço funcional na
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 821 (6132155821), Brasília-DF; RAUL JUNGMANN, brasileiro,
deputado federal pelo PPS-PE, Vice-Líder do PPS na
Câmara dos Deputados, com endereço funcional na
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 637 (613215-5637) vêm, respeitosamente, com fundamento
na alínea “a” do inciso XXXIV do art. 5º e no art. 37,
caput, da Constituição Federal, solicitar a Vossa Excelência a adoção das providências cabíveis a respeito
de graves fatos, amplamente divulgados na imprensa
nacional, que indicam a possível ocorrência de crimes
tipiﬁcados no Código Penal Brasileiro, tais como, tráﬁco de inﬂuência, formação de quadrilha, concussão,
prevaricação, além daqueles capitulados na lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 2 de junho
de 1992) e na lei do servidor público (Lei nº 8.112 de
11 de dezembro de 1990), possivelmente praticados
pela Ministra-Chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, em
conjunto com familiares, assessores, servidores públicos, “laranjas” e amigos.
Em suma, diante de fatos tão graves, como evidenciam as notícias a seguir transcritas, é necessário
que seja investigado e esclarecido se a Ministra-Chefe
da Casa Civil, Erenice Guerra, realmente utilizou-se
de seu cargo para viabilizar negócios em agências
e empresas públicas para beneﬁciar seu ﬁlho, Israel
Guerra, ou qualquer outra pessoa.
A revista Veja, em sua edição veiculada em 119-2010, publicou editorial sob o título “Sobre a cabeça de Lula”:
“Uma reportagem desta edição de Veja revela
que Israel Guerra, ﬁlho de Erenice Guerra, braço direito de Dilma Rousseff enquanto ela foi a incontrastável
Ministra-Chefe da Casa Civil e sua sucessora na pasta, comanda um escritório de lobby em Brasília que
trabalha azeitando negócios de empresários com o
governo. A Casa Civil ﬁca no 4° andar do Palácio do
Planalto, exatamente acima do gabinete do presidente
da República. Fossem os tempos que correm menos
relativos em termos éticos, isso bastaria para deixar
clara a inadequação do arranjo familiar montado no
ministério mais próximo de Lula e mais poderoso da
hierarquia administrativa do país.
Existem evidências de que a ministra, pessoa da
intimidade e da mais estrita conﬁança de Dilma Rousseff, é responsável pelo sucesso dos negócios do ﬁlho
com órgãos públicos. Empresários que desfrutaram da
conﬁança de Israel e Erenice contam que a ministra
participa de reuniões com clientes do ﬁlho e se com-
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promete a abrir portas. O caso assume feições nigerianas de gestão pública quando a reportagem desce
a detalhes do que se passa logo acima da cabeça
do presidente. Um empresário do setor aéreo contou como conseguiu contratos de 84 milhões de reais
nos Correios mediante a intervenção direta de Erenice Guerra, a cuja presença ele foi levado pelo ﬁlho. O
negócio só saiu depois de assinado compromisso de
pagamento de uma “taxa de sucesso” de 6% do valor
dos contratos, cujo destino manifesto pelos lobistasfamiliares-assessores-militantes petistas seria saldar
“compromissos políticos”.
Dois assessores montaram um balcão de negócios na Casa Civil. Eles foram nomeados funcionários
públicos, mas atuam como lobistas, recebendo ordens
do ﬁlho de Erenice Guerra. A publicação da reportagem
a vinte dias do primeiro turno das eleições fará brotar
acusações de que o objetivo é prejudicar a candidata oﬁcial, Dilma Rousseff. São especulações inevitáveis. Mas quais seriam as opções? Não publicar? Só
publicar depois das eleições? Essas não são opções
válidas no mundo do jornalismo responsável, a atividade dedicada à busca da verdade e sua revelação
em benefício do país.”
Ainda na mesma edição, a revista Veja publicou:
“O polvo no poder
Bem próximo do gabinete presidencial, o ﬁlho da
ministra Erenice Guerra, chefe da Casa Civil, comanda um esquema de lobby que conta com a ajuda da
mãe para atrair empresários interessados em contratos com o governo
A reportagem de capa de VEJA da semana passada relatou o escândalo da quebra do sigilo de adversários políticos promovida por militantes do PT e deu
uma visão panorâmica da imensidão e profundidade
do aparelhamento do estado brasileiro por interesses
partidários. A presente reportagem foca nos detalhes de um caso de aparelhamento muito especial.
Os eventos são protagonizados por pessoas que dão
expediente no Palácio do Planalto, em um andar logo
acima do ocupado pelo presidente Lula, e são quase
todas ﬁliadas ao PT, em cujo nome elas agiram em
seu relacionamento com empresários em busca de
contratos milionários com órgãos do governo. A ﬁgura
de proa da história é Erenice Guerra, ministra-chefe
da Casa Civil, pasta na qual sucede a Dilma Rousseff,
a candidata petista à Presidência da República. Lula
inventou Dilma, que inventou Erenice, que é mãe de
Israel, personagem que nos leva ao segundo capítulo da narrativa. Ela começa em abril do ano passado.
quando Erenice era secretária executiva da candidata
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Dilma Rousseff. Lula sabia tudo o que a ministra Dilma
fazia – que sabia tudo o que Erenice fazia?
À frente da Casa Civil desde abril deste ano,
Erenice despacha a poucos metros do presidente,
coordenando o trabalho de todos os ministérios da
Esplanada. Esse extraordinário poder político compreende as bilionárias obras do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC) e a atuação de gigantes como
o BNDES, a Petrobras e os Correios. Hoje, qualquer
grande ação do governo precisa receber o aval de
Erenice. Ela chegou ao cargo pelos bons trabalhos
prestados ao partido nos últimos sete anos. Tornou-se
então a principal assessora e conﬁdente da candidata do PT à Presidência. Num eventual governo Dilma,
portanto, ela é presença certa. O Brasil ouviu falar pela
primeira vez de Erenice em 2008, quando se revelou
seu papel na criação de um dossiê (banco de dados,
na versão oﬁcial) sobre os gastos da ex-primeira dama
Ruth Cardoso e do ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso.
Antes dos detalhes, segue-se aqui um resumo
do enredo. Ele ajuda a entender a história que se vai
ler a seguir. Em abril do ano passado, um empresário
aterrissa em Brasília em busca de vender ao governo
um serviço de transporte aéreo de correspondências
e pacotes, justamente o que os Correios procuram. O
empresário sabe que sem o empurrão de algum poderoso, por melhor que seja sua proposta em termos
de custo e eﬁciência, ela não será nem analisada. O
vendedor então procura um nome forte o bastante para
fazer sua proposta tramitar na máquina governamental.
Surgem sugestões de nomes de consultores, como são
chamados os lobistas em Brasília. O nome de Israel
Guerra se impõe. Ele é ﬁlho de Erenice, então secretária executiva de Dilma na Casa Civil. Monta-se um
contrato com uma cláusula que prevê taxa de sucesso”
de 6% para Israel caso a licitação pouse suavemente
na pista correta. Dá tudo certo, a empresa prestadora
de serviços para os Correios embolsa 84 milhões de
reais e entrega pouco mais de 5 milhões ao consultor,
lobista, ﬁlho da futura ministra-chefe da pasta mais poderosa do governo e que despacha no andar de cima
do presidente da República. As partes despedem-se
e já esquentam os motores para a próxima aventura
de ganhar um contrato milionário no governo com a
ajuda de ﬁgura da alta hierarquia.
Casos com enredos semelhantes a esse ocorrem em Brasília a toda hora. Ocorrem no atual governo. Ocorreram em governos passados. A aventura em
pauta é diferente por alguns motivos, como se vai ler
em seguida. Um dos principais: a “taxa de sucesso”
cobrada se destinaria no total, ou em parte, não se
sabe bem, a saldar compromissos políticos”. Para os
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petistas envolvidos na transação, um claro ato de corrupção capitulado na Constituição, em leis ordinárias e
no Estatuto do Servidor Público, era uma ação cívica.
um dízimo ideológico destinado a plantar fundações
ainda mais sólidas do projeto de poder do grupo. Nada
a esconder. Nada que possa envergonhar cristão. Para
eles, desviar dinheiro do bolso dos pagadores de impostos – brasileiros que trabalham cinco meses do
ano para o estado – por meio do direcionamento da
licitação fraudulenta, a taxa de sucesso”, se confunde
com as ações rotineiras que cumprem como servidores públicos. Governo e partido, na visão deles, são
a mesma coisa.
Nas últimas semanas, VEJA entrevistou clientes
do esquema e lobistas que participaram dos negócios.
Também teve acesso a e-mails. contratos. notas ﬁscais
e comprovantes bancários relacionados a essa central
de lobby. Dessa investigação, emergem contundentes
evidências de que o ﬁlho de Erenice seus sócios usam
a inﬂuência dela para fechar negócios com o governo. O grupo, do qual fazem parte dois funcionários da
Casa Civil, oferece livre acesso ao Palácio do Planalto, à ministra e ao poder que ela detém de azeitar a
obtenção de facilidades e lucros na máquina pública.
Em troca. exige pagamentos mensais e a notória “taxa
de sucesso”.
A empresa do ﬁlho da ministra chama-se Capital
Assessoria e Consultoria e foi aberta oﬁcialmente em
julho do ano passado. No papel, constam como sócios
Saulo Guerra, outro ﬁlho da ministra. e Sônia Castro,
mãe de Vinícius Castro, assessor jurídico da Casa
Civil. São dois laranjas. Sônia Castro é uma senhora
de 59 anos que reside no interior de Minas Gerais e
vende queijo. A reportagem entrevistou empresários,
lobistas, advogados, funcionários de estatais para tentar entender a história de sucesso da Capital. Na junta
comercial, informa-se que ela encerrou suas atividades
recentemente. No endereço onde deveria funcionar,
na periferia de Brasília, existe um sobrado residencial,
e, numa primeira visita, ouve-se do morador que ali é
uma casa de família. Uma veriﬁcação mais minuciosa,
porém, revela que no endereço registrado oﬁcialmente
como sede da Capital mora Israel Guerra.
Na última quinta-feira, VEJA localizou Israel em
sua casa – ou melhor, na sede da empresa. Empresa?
Segundo ele, não havia empresa alguma funcionando
ali. Capital? Nunca ouviu falar. Vinícius? Não se lembrava ao certo do nome. Stevan? Este, salvo engano,
era amigo de um amigo. O Vinícius, de quem ele não
se recordava, era Vinícius Castro, funcionário da Casa
Civil, parceiro dele no escritório de lobby. O advogado Stevan Knezevic, o amigo do amigo, o terceiro
parceiro, é servidor da Agência Nacional de Aviação
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Civil, a Anac, cedido à Presidência da República desde setembro de 2009. Os três se conheceram quando
trabalharam na burocracia de Brasília e se tomaram
amigos inseparáveis – amizade que voou a jato para
o mundo dos negócios.
Como a sede da empresa funciona em uma residência. quando precisam despachar com os clientes, os
três lobistas recorrem ao escritório da banca Trajano &
Silva Advogados, que ﬁca num shopping de Brasília. O
escritório não tem placa de identiﬁcação, mas, em cima
da mesa de reunião, há vários cartões de visita que indicam que lá trabalha gente famosa e importante. Um
dos sócios é o advogado Márcio Silva. ninguém menos
que o coordenador em Brasília da banca que cuida dos
assuntos jurídicos da campanha presidencial de Dilma
Rousseff. Quem mais trabalha lá? Antônio Alves Carvalho, irmão de Erenice Guerra e, portanto, tio de Israel Guerra. Há um terceiro sócio, Alan Trajano, que dá
expediente no gabinete do deputado mensaleiro João
Paulo Cunha. Eles admitem que a turma do ﬁlho da
ministra usa as dependências do escritório – e até que
já tentou intermediar negócios com a banca. “O Israel
tinha sido procurado por uma construtora mineira, que
queria contratar um escritório de advocacia. mas acabou não dando certo”, disse Márcio Silva.
VEJA localizou um empresário que participou de
reuniões com o ﬁlho, os funcionários da Casa Civil e
Erenice. Em abril do ano passado, o paulistano Fábio
Baracat, dono da Via et Express, empresa de transporte
de carga aérea e então sócio da MTA Linhas Aéreas,
queria ampliar a participação de suas empresas nos
Correios. A ideia era mudar as regras da estatal. de
modo que os aviões contratados por ela para transportar material também pudessem levar cargas de outros
clientes. Isso elevaria o lucro dos empresários. Baracat
também desejava obter mais contratos com os Correios.
Ele chegou ao nome do ﬁlho de Erenice por indicação
de um diretor dos próprios Correios. Diz Baracat: “Fui
informado de que. para conseguir os negócios que eu
queria, era preciso conversar com Israel Guerra e seus
sócios”. O empresário encontrou-se com o ﬁlho da então secretária executiva de Dilma e o assessor Vinícius
Castro. Explicou a eles o que queria – e ouviu a garantia
de que poderiam entregar ali o que se encomendava.
“Bastava pagar”, lembra Baracat. Nos encontros que
se seguiram, Israel disse que poderia interceder por
meio do poder da Casa Civil: “Minha mãe resolve”.
Conta o empresário: “Impressionou-me a forma como
eles cobravam dinheiro o tempo inteiro. Estavam com
pressa para que eu fechasse um contrato”.
Após algumas conversas de aproximação, segundo o relato de Baracat, os sócios da Capital informaram:
“Está na hora de você conhecer a doutora”. Os dois
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levaram o empresário para o apartamento funcional
onde Erenice morava até março deste ano. Para entrar,
Baracat teve de deixar do lado de fora celulares, relógio, canetas – qualquer aparelho que pudesse gravar
o encontro. Erenice foi amável, abriu um vinho. “Ela
conversou sobre amenidades e assuntos do governo.
Erenice não mencionou valores ou acordos. Deixou
evidente, porém, que seu ﬁlho e o sócio falavam com
o aval dela”, diz. “Depois que eles me apresentaram a
Erenice, senti que não estavam blefando”, admite Baracat, em conversas gravadas. “Israel e Vinícius passaram a me cobrar um pagamento mensal e exigiam que
somente eles me representassem em Brasília.
A partir de agosto de 2009, o empresário topou
acenar um contrato e efetuar os pagamentos mensais.
O ﬁlho da atual ministra se encarregou de operar as
mudanças que beneﬁciariam a empresa nas licitações
da estatal. E dá-lhe dinheiro. Diz o empresário: “Pagava os 25000 reais em dinheiro vivo, sempre para
Vinícius Castro. Os acertos se davam em quartos de
hotel, restaurantes e dentro do carro. Ele nunca contava o dinheiro”. No segundo semestre do ano passado, no auge desses pagamentos de propina, Baracat
encontrou-se mais duas vezes com Erenice. Como no
jantar inicial, as conversas versavam sobre planos de
governo, fofocas políticas e a situação dos Correios.
Aﬁrma Baracat: “Ela sabia de tudo o que se passava.
Dava respaldo aos meninos”.
O primeiro bônus pago pela empresário à turma
de Israel Guerra veio em dezembro do ano passado –
quando Dilma ainda era ministra. A licença de voo da
MTA havia expirado, e a empresa chegou a ﬁcar quatro
dias sem operar por ter diﬁculdades na renovação desse documento junto à Anac. Aos diretores da MTA e a
Baracat. Israel Guerra informou que as diﬁculdades se
traduziam em cobrança de propina. Diante do impasse,
no dia 17 de dezembro Baracat fez uma transferência
eletrônica bancária (TED) de 120000 reais, de sua
conta pessoal, para a conta da Capital Consultaria no
Banco do Brasil. Além da “taxa de sucesso” do ﬁlho da
ministra, o pagamento também contemplou, segundo
os sócios da Capital, distribuição de propina na Anac.
Narra-se a trajetória dessa renovação em e-mails trocados entre os diretores da MTA e a Capital. No mesmo dia 17. Stevan Knezevic, o terceiro sócio da turma,
informou por e-mail aos clientes que a renovação sairia
naquele dia. Assinava apenas Capital”.
Em abril, assim que Erenice assumiu o cargo de
ministra, houve um novo encontro entre ela, o empresário e os dois lobistas. A conversa ocorreu numa padaria.
Dessa vez, Erenice estava incomodada com o atraso
de um dos pagamentos. Israel abordou o assunto, e ela
emendou: “Entenda, Fábio, que nós temos compromissos
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políticos a cumprir”. O empresário anuiu, e nada mais
se disse. Com o apoio da empresa do ﬁlho da ministra,
a MTA, que até então ganhava cerca de 40 milhões por
ano em contratos emergenciais com os Correios, faturou, num arco de dois meses, 84 milhões de reais em
novas licitações. Em outra demonstração da força da
ministra Erenice e de seus sócios juniores, o dono da
MTA foi nomeado no ﬁm de julho diretor de operações
dos Correios – sim, precisamente o cargo que controla
seus contratos como pessoa jurídica. Consolidou-se,
assim, a mais perfeita simbiose entre os interesses do
grupo de Erenice e as necessidades empresariais dos
fornecedores de serviços aos Correios.
Na sexta-feira, Israel Guerra parece ter recobrado
a memória. Por e-mail, ele admitiu ter feito o “embasamento legal” para a renovação da licença da MTA na
Anac, em dezembro. Disse que recebeu o pagamento
por meio da coma da empresa do irmão – que no dia
anterior ele nem se lembrava que existia – e conﬁrmou
que até emitiu notas ﬁscais. Israel também admitiu ter
apresentado o empresário Fábio Baracat à mãe ministra, mas apenas “na condição de amigo”. O fato é que
a vida do ﬁlho da ministra mudou signiﬁcativamente
desde que a mãe ascendeu na hierarquia federal. Depois de vagar por vários empregos públicos, sempre
por indicação de alguém, ele parece ter se estabilizado
ﬁnanceiramente. Na garagem de sua casa, podem-se
ver sinais de que a vida como lobista está lhe fazendo
bem: Israel tem dois carrões, um Golf preto e uma caminhonete Mitsubishi L200. Somente a caminhonete
está avaliada em 100 000 reais. Os carros estão em
nome da ministra Erenice.”
Com reportagem de Rodrigo Rangel, Daniel Pereira, Gustavo Ribeiro e Paulo Celso Pereira
Erenice responde a VEJA
“Por escrito, Renato Hoffmann, da Casa Civil,
respondeu às perguntas enviadas por VEJA a Erenice Guerra e esclarece que a ministra: Só recebe
empresários, na condição de empresários, em seu
Gabinete, com agenda prévia e pública, na forma preconizada no Código de Ética do servidor público. Em
sua residência, a ministra recebe familiares e amigos,
nunca pessoas na condição de empresários, e nessas ocasiões jamais trata de assuntos institucionais.
Eventualmente, algum empresário pode ter comparecido à residência da ministra, mas como convidado
de seus ﬁlhos, em momento social, jamais para tratar
de qualquer negócio. Jamais esteve com empresários
em conversas não republicanas, e jamais cobrou ou
permitiu que cobrassem em seu nome qualquer valor
para conceder qualquer tipo de vantagem. Qualquer
ilação nesse sentido carece de prova.
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A ministra desde já dispõe o seu sigilo bancário
para veriﬁcação, se for o caso. Nunca recebeu qualquer valor de qualquer empresa com a qual não tenha
vínculo de prestação de serviços, que se restringe às
empresas nas quais atua como membro do Conselho
de Administração. Novamente informa que seu sigilo
bancário está disponível para comprovar que jamais
recebeu qualquer pagamento de qualquer empresa
privada. Estranha o tom das perguntas formuladas
e repudia qualquer ilação sobre uso indevido do seu
cargo, seja direta ou indiretamente.”
O jornal, O Estado de S.Paulo, em sua edição
de 13-9-2010, publicou a seguinte notícia:
“Família de Erenice também operou no Ministério
de Minas e Energia
Escritório de advocacia do irmão da ministra foi
contratado sem licitação com aval de outra irmã, que
tem cargo de conﬁança
Leandro Colon
Uma irmã da ministra da Casa Civil, Erenice
Guerra, autorizou o governo a contratar sem licitação
o escritório do próprio irmão delas. No centro do contrato está a área de Minas e Energia, um setor que tem
a inﬂuência de comando de Erenice e da ex-ministra
Dilma Rousseff.
Erenice foi consultora jurídica da pasta no período em que a hoje candidata do PT dirigiu o Ministério
de Minas e Energia no governo Lula.
Erenice saiu de lá com Dilma em 2005, mas sua
irmã, Maria Euriza Alves Carvalho, entrou como consultora jurídica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE),
vinculada ao mesmo ministério. No dia 1.º de setembro
de 2009, Maria Euriza autorizou a EPE a contratar, sem
licitação, o escritório Trajano e Silva Advogados, com
sede em Brasília, por um valor de R$ 80 mil. Entre os
advogados do escritório está Antônio Alves Carvalho,
irmão de Maria Euriza e da ministra Erenice Guerra.
Segundo reportagem da revista Veja desta semana, esse mesmo escritório é usado pelo ﬁlho de Erenice, Israel Guerra, para despachar, fazer lobby e cobrar
propina de empresários que tentam negociar contratos
com o governo. Para oﬁcializar seu serviço, Israel usa
uma empresa de consultoria em nome de um irmão e
que tem sede na sua própria casa no Distrito Federal.
A contratação sem licitação do escritório do irmão
de Erenice pelo governo foi publicada em setembro
de 2009 no Diário Oﬁcial da União. Está lá escrito:
“Aprovada por Maria Euriza Carvalho – Consultora
Jurídica.” Até abril deste ano, pelo menos, a irmã da
ministra aparecia como consultora da EPE, segundo
o Diário Oﬁcial da União.
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O escritório foi contratado para representar a EPE
numa ação judicial movida por uma empresa que brigava
para participar de um leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) naquela época. Segundo o edital de
contratação do escritório do irmão de Erenice, o contrato
era de seis meses e por um valor global de R$ 80 mil.
“Às pressas”. Ontem, o Estado conversou com
o advogado Márcio Silva, um dos donos do Trajano e
Silva Advogados e amigo dos irmãos Erenice, Maria
Euriza e Antônio Carvalho. Márcio Silva, que também
representa a campanha presidencial de Dilma Rousseff (PT) na Justiça Eleitoral, conﬁrmou a contratação
sem licitação pelo governo. Alegou que a Empresa de
Pesquisa Energética (EPE) teve que recorrer a um
escritório às pressas em Brasília para resolver uma
pendência judicial em 24 horas.
“Foi feito um convite direto porque era o único
contato que tinham em Brasília e a EPE tem sede no
Rio de Janeiro”, explicou. “Você até pode achar que há
algo antiético, mas não houve nenhuma ilegalidade”,
ressaltou. Segundo Márcio Silva, o valor de R$ 80 mil
era uma previsão se o processo chegasse ao Supremo
Tribunal Federal. Mas, de acordo com ele, o serviço
ﬁcou em R$ 25 mil.
A área de energia elétrica faz parte do rol de temas
em que o irmão de Erenice atua dentro do escritório.
Ao lado do advogado Alan Trajano, Antônio Carvalho
cuida de processos ligados à infraestrutura.
Oﬁcialmente, ele se afastou em abril da banca,
mas ainda continua prestando consultorias, segundo
Márcio Silva. Ontem, o Estado procurou o advogado
e sua irmã Maria Euriza, mas os dois não foram localizados para comentar o assunto.
Reportagem da revista Veja desta semana aponta
ainda a existência de um esquema de tráﬁco de inﬂuência na Casa Civil e isso levou a oposição a pedir a
demissão da ministra Erenice Guerra. Documento obtido pela revista mostra que a empresa de transporte
aéreo Via Net Express contratou ﬁrma de lobby pertencente a ﬁlhos de Erenice, para garantir contratos
com os Correios.
Na ocasião, a Casa Civil era cheﬁada por Dilma
Rousseff e Erenice ocupava o posto de secretária executiva, atuando como principal auxiliar da hoje candidata do PT ao Planalto.”
O jornal Folha de S.Paulo de 13-9-2010 publicou:
“Parentes de Erenice tiveram cargos federais
Apontado como responsável por apressar licença de empresa na Anac, ﬁlho de ministra ocupou vaga
na agência
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Irmãos de sucessora de Dilma ganharam cargos
sem concurso; ministra disse que não assinou nenhuma nomeação
Andreza Matais
Fernanda Odilla
De Brasília
Desde 2005 na cúpula da Casa Civil, a ministra
Erenice Guerra teve quatro parentes em cargos comissionados no governo. A lista inclui o ﬁlho, Israel Guerra,
apontado como intermediador de contratos entre uma
empresa privada e o governo.
Antes disso, três irmãos de Erenice, sucessora da
candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT) na Casa
Civil, passaram pelo Executivo. Com a proibição no nepotismo pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, os quatro
parentes da ministra deixaram os cargos de conﬁança.
Procurada pela Folha
por meio da assessoria, Erenice disse que não
assinou nenhuma das nomeações.
Antes de atuar como “consultor”, Israel trabalhou
na ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) de agosto de 2006 ao mesmo mês de 2007.
No ano passado, já fora do governo, a consultoria Capital, à qual Israel foi ligado, atuou na Anac para
apressar a renovação da concessão de uma empresa
-a MTA Linhas Aéreas.
Após a renovação, a MTA fechou neste ano contrato de R$ 19,6 milhões com os Correios, sem licitação. A Anac nega irregularidades.
O cadastro do governo no qual é registrada a movimentação dos servidores mostra ainda que Israel foi lotado
no Ministério da Defesa, de junho a julho de 2006.
Ele também já ocupou cargo comissionado no
gabinete do senador Leomar Quintanilha (PMDB-TO),
nomeado em outubro de 2008.
O senador nega que Erenice tenha pedido emprego para o ﬁlho. Ele diz ter recebido o currículo de
Israel e o contratado como assessor.
Segundo a Folha apurou, foi o senador quem
indicou Marco Antonio de Oliveira para o cargo de diretor de Operações dos Correios.
Oliveira é tio de Vinícius Castro, assessor da Casa
Civil e, segundo a revista “Veja”, parceiro de Israel no
suposto lobby junto ao governo.
Erenice começou na equipe petista como assessora de Dilma no governo de transição, em 2002. Foi
secretária-executiva e chegou ao cargo de ministra
em abril, quando Dilma deixou o posto para disputar
a Presidência.
IRMÃOS
O irmão Antonio Eudacy Alves Carvalho ocupou
cargos comissionados na CGU (Controladoria Geral
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da União) e na Infraero, onde trabalhava na área jurídica.
Antonio saiu do governo em 15 de agosto de 2007
após reportagens sobre empreguismo na estatal.
Ele trabalhava até março no escritório de advocacia onde, segundo a “Veja”, Israel se reunia com empresários interessados em contratos com o governo.
A irmã Maria Euriza Alves de Carvalho trabalhou
no Ministério do Planejamento e como consultora jurídica na EPE (Empresa de Pesquisa Energética), onde
tinha um salário de R$ 15 mil.
Outro irmão, José Euricélio, ocupou cargo no
Ministério das Cidades de julho de 2006 a agosto de
2007.”
O jornal O Globo de 14-9-2010 publicou:
Os negócios de Erenice
Acusada de escalar uma laranja para o seu lugar
numa empresa que atuaria em segurança e arapongagem, a ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, foi
sócia direta de outras duas empresas enquanto ocupava cargos no governo Lula, a partir de 2003. Paralelamente às funções de consultora jurídica do Ministério das Minas e Energia e de secretária-executiva da
Casa Civil, ela foi dona da Razão Social Confecções
e da Carvalho Guerra e Representações, ﬁrmas com
sede em Brasília. Segundo a revista “Veja”, Erenice
teria praticado tráﬁco de inﬂuência pela ação do ﬁlho,
Israel Guerra, na intermediação de contratos entre
empresas privadas e o governo.
Erenice foi sócia das empresas a partir da fundação, em 1994, época em que deixou cargo na Eletronorte.
Só se desligou delas em 14 de março de 2007,
quando já era braço-direito de Dilma Rousseff na Casa
Civil. A participação de altos funcionários públicos em
empresas privadas, bem como alterações signiﬁcativas
de patrimônio, devem obrigatoriamente ser comunicadas à Comissão de Ética Pública da Presidência, o que
é uma incógnita no caso de Erenice.
Procurada ontem, sua assessoria não disse se
ela cumpriu as exigências.
O objetivo é veriﬁcar se há conﬂito de competência na atuação do servidor. Segundo a Comissão de
Ética Pública da Presidência, a declaração de informações de Erenice é sigilosa e só cabe a ela revelar
o conteúdo.
As duas empresas permanecem ativas na Junta
Comercial do Distrito Federal. Atualmente, estão em
nome de Gabriela Pazzini e Antônio Eudacy Alves Carvalho, irmão da ministra, que, indicado por ela, ocupou
cargo na Infraero até 2007.
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Nos registros da Junta Comercial, a Razão Social
Confecções faz e comercializa peças de vestuário. Já
a Carvalho Guerra atua como representante comercial de cosméticos, medicamentos, calçados, material
odontológico e até animais vivos.
Ministra: empresa nunca operou
Ontem, o jornal “O Estado de S.Paulo” mostrou
que a ministra teria usado uma laranja para criar uma
terceira empresa. Trata-se da Conservadora Asa Imperial, aberta em 1997 em nome de Israel Guerra e
da professora Geralda Amorim de Oliveira, cujo nome
foi usado só para montar a empresa. A ministra teria
justiﬁcado, à época, que estava se separando e não
gostaria de registrar a empresa em seu nome. Nos documentos da Junta, a Asa Imperial faz segurança privada e “investigação particular”. Apesar de constar como
ativa, Erenice sustenta que a empresa nunca operou.
A Polícia Federal deverá, até sextafeira, abrir inquérito
para investigar o suposto envolvimento de Israel, ﬁlho
da ministra, em tráﬁco de inﬂuência no governo. Israel
é acusado de intermediar a renovação de um contrato
da Master Top Airlines, empresa de transporte aéreo,
com os Correios. A PF apurará ainda se há indícios
contra a ministra. Mas, neste caso, a decisão de abrir
inquérito caberia ao Supremo Tribunal Federal, a partir
de parecer do procurador-geral da República, Roberto
Gurgel. Ontem, após reunião com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, o diretor da PF, Luiz Fernando
Corrêa, determinou à Corregedoria Geral que analise
as denúncias de “Veja”. O corregedorgeral Valdinho
Jacinto Caetano deverá ver se há indícios de crime
contra Israel, e se o caso é competência da PF. A cúpula da polícia entende que as acusações são fortes
e justiﬁcam abertura de inquérito. Numa segunda fase,
a polícia verá se os indícios atingem Erenice. Então,
caberia a Gurgel analisar se os dados são suﬁcientes para propor ao STF abertura de inquérito contra
a ministra.”
Escritório liga família de Erenice a advogado
de Dilma
“BRASÍLIA. No sexto andar de uma das torres do
Brasília Shopping, o escritório de advogacia Trajano e
Silva Advogados foi palco de trabalho de pelo menos
três integrantes da família da ministra-chefe da Casa
Civil, Erenice Guerra. Um dos sócios do escritório é
Márcio Luiz Silva, da equipe de advogados eleitorais
da campanha da candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff.
O irmão de Erenice, Antonio Eudacy Carvalho,
foi sócio do escritório entre 27 de fevereiro de 2009 e
30 de março deste ano.
O ﬁlho de Erenice, Israel Guerra, acusado de
tráﬁco de inﬂuência, usou o local para reuniões com
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clientes da Capital Assessoria e Consultoria. E a irmã
da ministra, a advogada Maria Euriza Carvalho, tem o
escritório como base quando vai a Brasília.
Silva aﬁrma que, quando está em Brasília, Euriza – que é sua amiga – usa uma sala de visitantes do
escritório. Quando a irmã de Erenice era advogada da
estatal Empresa de Pesquisa Energética (EPE), contratou, sem licitação, o Trajano e Silva, para tentar impedir
a participação de uma empresa num leilão.
Na época, Antonio Carvalho – irmão de Erenice
e Euriza – ainda era sócio do escritório.
Segundo Silva, era um serviço emergencial, por
isso foi feito sem licitação. O serviço foi contratado no
dia 26 de agosto de 2009, para resolver um pendência
judicial no leilão do dia seguinte.
Quem negociou com Euriza foi o advogado Alexandre Maimoni, que orçou o serviço inicialmente em
R$ 80 mil. O Diário Oﬁcial do dia 1ode setembro traz
a contratação do Trajano e Silva por R$ 80 mil, aprovada por Euriza.
Segundo Silva, o trabalho limitouse à primeira
fase, que foi a elaboração de recurso de agravo de
instrumento e seu acompanhamento, no valor de R$
25 mil, porque a empresa questionada não continuou
nas demais fases do processo.”
A Folha Online em 13/09/2010 (13h52) divulgou
a seguinte notícia:
“Após deixar governo, irmã de Erenice passou a
usar escritório contratado sem licitação
A advogada Maria Euriza Alves Carvalho, irmã da
ministra-chefe da Casa Civil, Erenice Guerra, despacha
quando está em Brasília no mesmo escritório que havia
contratado, sem licitação, quando era assessora jurídica da EPE (Empresa de Pesquisa Energética), órgão
vinculado ao Ministério de Minas e Energia.
A Trajano & Silva Advogados tinha como sócio até
março outro irmão da Ministra, Antonio Alves de Carvalho, e é o local onde Israel Guerra, ﬁlho de Erenice,
teria usado para promover atividades de lobby.
A EPE contratou com aval de Euriza o escritório
em que o irmão trabalhava em setembro de 2009, de
forma emergencial, por R$ 80 mil. O valor pago, entretanto, segundo o escritório, foi de R$ 25 mil.
Ela deixou o governo pouco depois e, desde então, o escritório imprimiu um cartão e cede um espaço para ela manter suas atividades de advocacia, que
seria na área de energia.
Sócio responsável pelo escritório, o advogado
Márcio Luiz Silva disse que é amigo de Euriza e que,
portanto, cede o espaço a ela sem custo. Como ela
é do Rio de Janeiro, Euriza faria serviços para o seu
escritório no Estado, em contrapartida.
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“Quando ela saiu da EPE, ela pediu para usar a
estrutura de nosso escritório em Brasília. Autorizei ela
a fazer o cartão. Ela esteve várias vezes no escritório,
mas nunca nos trouxe um contrato dela, nunca recebemos honorário em razão de sua atividade”, aﬁrmou
Silva, que disse desconhecer o teor das reuniões que
ela mantinha.
O advogado também ressaltou que o contrato
com a EPE foi “excepcionalíssimo”, em razão de o
órgão precisar de uma ação jurídica em 24 horas, e
que desde pelo menos 2003 não ﬁrmou nenhum outro
contrato com o governo federal.
“Enfatizo que não há apropriação de vantagem
de qualquer espécie por meu escritório pelo fato da Ministra Erenice Guerra ser minha amiga pessoal. Muito
ao contrário. O valor envolvido no caso em questão é
irrisório e atendeu a uma necessidade emergencial,
muito mais da conveniência do órgão do que nossa. O
simples fato de não haver nenhum contrato de qualquer
empresa pública com meu escritório é prova cabal do
que estou aﬁrmando”, reforçou Silva.
Ele advoga na área eleitoral para o PT há muitos
anos e, atualmente, integra a coordenação da área jurídica da campanha de Dilma Rousseff (PT).
A Folha tentou falar com Maria Euriza, mas a ligação foi interrompida após a reportagem se identiﬁcar.
Após isso, ela não atendeu mais as ligações. “
A Comissão de Ética Pública, a que a Ministra
solicitou que investigue o caso, nos termos do Decreto
6.029, de 1º de fevereiro de 2007, em seu art. 4º, Parágrafo único, tem vinculação com a Casa Civil, cheﬁada
com a Ministra Erenice Guerra. Diz o Decreto:
“Art. 4º ...................................................
Parágrafo único. A CEP contará com uma
Secretaria-Executiva, vinculada à Casa Civil
da Presidência da República, à qual competirá prestar o apoio técnico e administrativo aos
trabalhos da Comissão.”
Sobre o assunto, o Jornal O Estado de S.Paulo
de 14-9-2010 publicou:
Planalto recorre, de novo, a investigação limitada
Comissão de Ética Pública decide abrir procedimento preliminar para apurar suspeitas contra a
ministra
O Palácio do Planalto recorreu ontem a uma
tradicional manobra usada em tempos de escândalos
para reduzir o impacto do suposto envolvimento da
ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, com um esquema de lobby.
Para mostrar reação, o Planalto acionou a Comissão de Ética Pública para analisar a denúncia de
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que Israel Guerra, aﬁançado pela mãe, intermediou,
em troca de propina, negócios de empresários com
o governo.
Com poderes limitados, a investigação acaba
produzindo sanções morais. Ontem, a comissão se
reuniu pela manhã. Diante dos holofotes, o presidente
da comissão, José Sepúlveda Pertence, ex-ministro do
Supremo Tribunal Federal, anunciou que os integrantes do grupo decidiram abrir procedimento preliminar
para investigar a ministra.
O advogado Fabio Coutinho foi designado relator do caso e terá 10 dias para apresentar o resultado
da análise.
O prazo poderá ser prorrogado. A partir daí, se o
relator apontar falta ética por parte de Erenice, a comissão abre novo processo de investigação.
Ao ﬁnal da reunião, realizada no Planalto, Coutinho disse que o grupo aceitou um pedido da própria
Erenice para ser investigada, mas que independentemente da solicitação, a comissão iria analisar o caso,
diante da repercussão da denúncia.
Em uma declaração de pouco efeito prático, Erenice disse que abriria seus sigilos – providência que a
comissão não pode tomar.
Coutinho avaliou que o ideal é que o caso seja
analisado antes das eleições de 3 de outubro. Ele disse
que não poderia fazer comentários sobre a denúncia
envolvendo Erenice, porque não pode antecipar o mérito do julgamento. Aﬁrmou ainda que há uma norma
objetiva, em relação à questão do nepotismo no serviço
público, mas disse não saber se essa norma também
se aplicaria no caso.
O advogado refere-se à denúncia de envolvimento de parentes de Erenice na contratação de escritório
de advocacia, sem licitação, que tinha entre os sócios
o irmão da ministra, como noticiou o Estado.
O relator disse que poderá seguir dois caminhos:
mostrar que houve ou que não houve problema ético
por parte da ministra. “Se houve falta ética, haverá recomendação de que existiu uma quebra de conduta e
evidentemente haverá uma recomendação nesse sentido.” Coutinho ainda aguardava os documentos ﬁscais
prometidos publicamente por Erenice.”
Chamamos, também, a atenção de Vossa Excelência para a notícia publicada pelo jornal O Estado de
São Paulo de 13/9/2010 sob o título “Ministra usou ‘laranja’ ao criar ﬁrma de arapongagem com ﬁlho”:
“Família omitiu o nome de Erenice no papelório
da empresa – que, segundo[br]a Junta Comercial, faz
“investigação particular”
Luiz Alberto, Weber Rosa Costa / BRASÍLIA
A ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, patrocinou a abertura de uma empresa de arapongagem em
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nome de seu ﬁlho, Israel Guerra, acusado de cobrar
propina de empresários interessados em fazer negócios
com o governo. Para abrir a ﬁrma, em 1997, a família
Guerra recorreu a uma “laranja” para omitir o nome de
Erenice no papelório da empresa.
Situada na cidade-satélite de Santa Maria, em modesto endereço residencial, a Conservadora Asa Imperial tem como atividade econômica, segundo documento
da Junta Comercial do Distrito Federal, “atividades de
investigação particular”, “monitoramento de sistemas de
segurança” e “vigilância e segurança privada”.
Localizada ontem em sua casa a 40 quilômetros
de Brasília, na suposta sede da empresa, Geralda Amorim de Oliveira, uma professora desempregada casada
com auxiliar de bombeiro hidráulico que aparece como
sócia-gerente da Asa Imperial, conﬁdenciou ao Estado
que seu nome foi “usado” para abrir a empresa.
À época, Erenice alegou que estava se separando
e não gostaria de registrar a empresa em seu nome.
A professora nega qualquer ligação com a Asa Imperial. Conta que seus documentos e dados cadastrais
foram repassados na ocasião à sua irmã mais velha,
Geralda Claudino, amiga de décadas de Erenice. “Só
emprestei os documentos”, diz a professora. Ouvida
pelo Estado, Geralda Claudino diz que não abriu a
empresa em seu nome e de Erenice porque ambas
estavam se separando.
A Asa Imperial serviu para “dar uma ocupação a
Israel”. A empresa foi aberta em 1997, quando Israel
tinha 19 anos, mas continua “ativa”, de acordo com a
Junta Comercial. Mas Geralda Claudino diz que a empresa está fechada.
Formalidade. Procurado, Israel Guerra não foi
localizado. A ministra conﬁrmou ontem a abertura da
empresa Asa Imperial em nome de seu ﬁlho, Israel.
Disse, por meio de sua assessoria, que a empresa está
localizada na cidade-satélite de Santa Maria porque,
em 1997, não possuía escritório para ser sua sede em
zona mais central de Brasília. Erenice aﬁrmou que a
Asa Imperial nunca operou nem teve atividade econômica e, segundo ela, consta como ativa na Junta
Comercial por mera formalidade e inércia dos sócios.
Braço-direito da candidata petista Dilma Rousseff, Erenice é apontada como autora da ordem para
montar dossiê com gastos do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, Ruth Cardoso e ministros da gestão tucana. Foi feito para intimidar a oposição que, em
2008, integrava a CPI dos Cartões Corporativos.
O CASO DO CONTRATO COM OS CORREIOS
Lobby
Israel Guerra, ﬁlho da ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, defendeu interesses de duas empresas
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aéreas privadas junto a órgãos do governo, segundo
reportagem da revista Veja.
Pagamento
A atuação de Guerra como lobista, de acordo com
a revista, teria rendido um pagamento de cerca de R$
5 milhões por parte da empresa MTA Linhas Aéreas.
A quantia estaria relacionada a uma “taxa de sucesso” de 6% na obtenção de contratos com o governo. A
MTA fechou contratos no valor de R$ 84 milhões com
os Correios para transporte de cargas.
Objetivos
A contratação de Israel Guerra como consultor
tinha como objetivo, de acordo com a Veja, a mudança
de regras dos Correios na contratação de empresas
de carga. As companhias aéreas queriam poder levar
cargas de outros clientes, além da estatal, o que não
era permitido.
Empresa
O pagamento da MTA teria sido feito à empresa
Capital Assessoria e Consultoria, de propriedade de
Saulo Guerra, outro ﬁlho de Erenice Guerra, e Sônia
Castro, mãe de um assessor jurídico da Casa Civil.
Encontros
O representante da MTA nas negociações com
Israel Guerra foi o empresário Fábio Baracat. Ele relatou à revista ter se reunido com Erenice Guerra no
apartamento funcional onde ela morava até março
deste ano.
Nota – Em nota após a publicação da reportagem,
Baracat negou ter “qualquer relacionamento pessoal ou
comercial” com a ministra Erenice. “Embora tivesse tido
de fato a conhecido, jamais tratei de qualquer negócio
privado ou assuntos políticos com ela”, aﬁrmou.”
Em virtude dessa notícia, solicitamos especial
atenção no sentido de elucidar as reais atividades desenvolvidas pela empresa “Asa Imperial” de propriedade de Israel Guerra, a que se refere a reportagem
do jornal O Estado de São Paulo. É que em 2009, a
Câmara dos Deputados investigou escutas telefônicas
clandestinas no País e, em seu relatório, o Deputado
Nelson Pellegrino (PT-BA) destacou a necessidade
de controle estatal sobre a atuação de escritórios de
investigação particular, aﬁrmando:
“O combate ao grampo ilegal passa, necessariamente, pela ﬁscalização estatal da atividade de
investigadores particulares. A livre atuação desses
escritíorios opera no sentido de estimular o grampo
clandestino. Evidentemente, existem escritórios que
atuam em consonância com a legalidade, mas o controle estatal deverá conferir maior segurança e tranquilidade à sociedade.”
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As condutas aqui descritas e que levamos ao
conhecimento de Vossa Excelência não deixam dúvidas sobre a existência de um esquema de tráﬁco de
inﬂuência e corrupção montado por servidores públicos
lotados na Casa Civil da Presidência da República cujo
grau de lesividade à moralidade pública e ao erário é
muito alto, exigindo desse órgão investigatório todas
as medidas cabíveis para eluciar os fatos e punir os
envolvidos. Ainda, a dinâmica das narrativas nos levam a crer que por se tratar de Erenice Guerra, servidora da mais alta conﬁança, é pouco provável que as
condutas irregulares não fossem do conhecimento da
candidata à Presidência da República, Dilma Roussef,
então ministra de Minas e Energia e posteriormente
Ministra da Casa Civil.
Como toda razão, diz o Editorial do Jornal O Globo de 14-9-2010:
“O caso de Erenice Guerra e o escândalo da invasão criminosa de arquivos da Receita Federal, com
objetivos políticos-eleitorais, traçam em cores fortes
um cenário de degradação de uma máquina pública
cada vez mais custosa para o contribuinte. [...] A sociedade, então, vê-se numa situação desconfortável:
paga altos impostos para sustentar uma máquina que
não para de inchar, e descobre que, enquanto a qualidade dos serviços públicos continua baixa, parte do
seu dinheiro é gasta no pagamento de salários a apaniguados de poderosos de ocasião. Mais ainda: vê o
dinheiro público, que é seu, desviado para labirintos
da corrupção, e sequer pode conﬁar em que o Estado
guarde com a devida segurança informações de sua
vida privada.”
Ante o exposto, requerem os representantes:
a) a instauração do competente procedimento investigatório, para apuração dos crimes
descritos nesta representação;
b) a instauração de inquérito civil público
para a elucidação dos fatos e a conseqüente
formalização de ação de improbidade administrativa contra os envolvidos;
c) a adoção de todas as demais providências que Vossa Excelência considerar necessárias à defesa da ordem jurídica vigente,
mormente com relação ao uso da máquina
Estatal para proveito pessoal e partidários,
implementados a partir das condutas descritas
na presente peça.
Termos em que pedem deferimento.
Brasília, 14 de setembro de 2010. – Deputado
João Almeida; Senador Alvaro Dias; Deputado Gustavo Fruet; Deputado Raul Jungmann.
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O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– O requerimento de V. Exª será devidamente atendido.
Constará dos Anais da Casa não apenas o discurso de
V. Exª, mas também o texto completo do requerimento
que encaminha à Procuradoria da República.
Antes de conceder a palavra ao orador seguinte – por sinal, é uma oradora –, eu gostaria de dar as
boas-vindas, em nome da Casa, aos alunos do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio da Escola Parque dos
Buritis, de Goiânia. Essas boas-vindas são extensivas
aos professores aqui presentes.
Concedo a palavra à Senadora Selma Elias.
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, antes de abordar o tema que me traz à
tribuna, eu gostaria de informar à Nação, àqueles que
ainda não sabem, que, ontem, o Presidente da República esteve em Santa Catarina para participar de uma
ação bem diferente da que foi dita pelo nobre Senador
do Paraná. O Presidente da República esteve em visita a Santa Catarina, inaugurando obras da BR-101
e de diversos lotes dessa BR e tratando do edital do
túnel do Morro do Formigão, cuja importância sabem
os catarinenses que percorrem aquela BR muitas vezes, assim como da licitação da ponte entre Laguna e
Imaruí, uma ponte muito importante, que vai fazer com
que o ﬂuxo seja bem melhor tão logo esteja pronta e
que será uma das maiores pontes do Estado de Santa
Catarina. E, como se não bastasse, ainda no período
da tarde, o Presidente inaugurou obras do Porto de
Itajaí. Nessa ocasião, tive a oportunidade de pedir ao
Presidente que olhasse realmente para alguns imóveis
da minha cidade, Imbituba, imóveis esses que, hoje,
pertencem à União. Os proprietários desses imóveis lá
estão há mais de 60 anos. Essas casas antigamente
eram da Companhia Docas e foram repassadas à União
como forma de pagamento. Então, é necessário que
a Nação brasileira saiba que o Brasil vai bem, que as
obras chegam e que o Presidente sai pelo País, muitas
vezes ou quase sempre, inaugurando obras.
Sr. Presidente, o assunto que me traz hoje a esta
tribuna, infelizmente, aﬂige uma quantidade considerável de brasileiros, e, como educadora, eu não poderia
passar por esta Casa sem abordar esse tema. Trata-se
da questão da revalidação, em nosso País, de diplomas de graduação e de pós-graduação alcançados por
cidadãos brasileiros em instituições estrangeiras, em
especial de países pertencentes ao Mercosul.
Conforme avança o processo de globalização e
as facilidades de comunicação e de transporte, mais
e mais brasileiros estão optando por graduar-se ou
avançar em seus estudos em nível de pós-graduação
em países estrangeiros. Entretanto, ao retornarem ao
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Brasil são submetidos à intrincada burocracia de revalidação de seus novos títulos. Hoje, a revalidação deve
ser conseguida junto a uma universidade pública que
tenha curso dentro da mesma área de conhecimento
do diploma pretendido. Não existe, Sr. Presidente, entretanto, qualquer compromisso da instituição revalidadora em relação a prazos. O Ministério da Educação
já tentou regulamentar o tempo de resposta sem obter grande sucesso. Aqui mesmo, nesta Casa legislativa, a Senadora Serys apresentou um projeto nesse
sentido. A proposta acabou sofrendo modiﬁcações na
Câmara dos Deputados, resultando num texto relativamente deﬁciente, que acabou ensejando veto por
parte do Presidente da República. Foi uma pena que
as modiﬁcações do texto fossem tantas, que o Presidente tivesse de acabar vetando essa parte, sem que
pudesse ser concluído aquilo que a Senadora Serys
pretendia, que era uma proposta que modiﬁcaria muito
o tema que estou abordando.
Mas, além da questão do tempo de resposta,
frequentemente, tem havido problemas relacionados
à falta de parâmetros para análise e aprovação dos
títulos, resultando em situações paradoxais. Um professor universitário, senhores, por exemplo, pode ter
autorização do colegiado do seu departamento para
realizar uma pós-graduação no exterior, mas, ao retornar, ele vai ter diﬁculdades em reconhecer seu diploma,
o que acaba por impedir sua ascensão funcional e por
retardar, com isso, os merecidos efeitos ﬁnanceiros de
sua capacitação.
Quero aqui, até pelo fato de ser suplente e de ter
um período dentro desta Casa, solicitar que os nobres
Senadores que são também educadores deem continuidade a essa causa, para que, realmente, possamos
ver amanhã essa situação modiﬁcada.
Os proﬁssionais são forçados, hoje, a submeter
seus títulos à apreciação de mais de uma instituição
ao mesmo tempo, o que signiﬁca multiplicação de
custos, que, como tudo o mais nesse caso, também
não são padronizados, ou seja, há diversos valores,
diversos custos.
Temos notícias de projetos em tramitação na Câmara dos Deputados visando resolver o problema ao
menos no âmbito do Mercosul. Ainda é muito tímido o
avanço nessa área, se considerarmos que o objetivo
da integração latino-americana depende, senhores,
entre outras coisas, da superação das barreiras à livre
movimentação de mercadorias, de serviços, de capitais
e de recursos humanos. Nesse último caso, implicaria
o reconhecimento mútuo da capacidade dos sistemas
educacionais dos países membros, de forma que as
titulações fossem automaticamente reconhecidas não
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apenas para efeito acadêmico, como hoje o são, mas
para efeito de exercício proﬁssional.
Há necessidade de discussão desse tema com os
outros países membros, o que vem acontecendo em
uma velocidade muito aquém da desejável por aqueles
que são obrigados a enfrentar as insuperáveis barreiras
da burocracia. Precisamos encontrar soluções, senhores, até mesmo para impedir que esses proﬁssionais
continuem a sacriﬁcar sua dedicação, seus recursos e
seu tempo sem qualquer garantia de retorno.
O MEC tem concentrado seus esforços na criação de parâmetros para a área de Medicina, na forma
de um projeto piloto, iniciado neste ano, que envolve o
estabelecimento de procedimentos para a revalidação
dos diplomas, acompanhado de uma lista de universidades que registrarão os estudantes bem sucedidos.
Talvez, a solução pudesse ser bem mais simples, como
a criação de um cadastro único de todos os diplomas
revalidados, com o registro de suas respectivas instituições de origem, de tal forma que isso funcionasse
como um referencial que acelerasse o reconhecimento
de outro diploma oriundo da mesma instituição.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fórmulas
para solucionar o problema devem ser encontradas
tanto no espaço do Legislativo quanto no espaço do
Executivo. O que não pode continuar acontecendo é
a revalidação de diplomas ser transformada em uma
espécie de jogo em que os competidores, cidadãos
brasileiros, professores e pesquisadores universitários,
tenham de adivinhar onde seus títulos serão aceitos
e em que prazo isso se dará, permitindo apostas simples, ou seja, o pedido em apenas uma universidade,
ou apostas múltiplas, em que o pedido é feito em mais
de uma universidade, arcando com o custo maior dessa opção.
Decididamente, essa não é a maneira correta de
tratar proﬁssionais sérios e dedicados. É necessário
encontrar uma solução quer no espaço do Legislativo,
quer no âmbito do Executivo.
Por isso, retorno aqui à minha solicitação aos Senadores, para que não deixem esse tema cair por terra
ou se perder no vazio. Realmente, é necessário fazer
alguma coisa, para que um maior número de estudiosos
tenha a revalidação de seus diplomas no País.
Obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Selma Elias, o
Sr. João Faustino deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Meus cumprimentos, Senadora Selma Elias,
do PMDB de Santa Catarina.
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Passo a palavra agora ao Senador João Faustino,
do PSDB do Rio Grande do Norte.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria, inicialmente,
de fazer alusão a um artigo publicado hoje em um dos
jornais da minha cidade, de autoria do Professor Dalton Mello de Andrade.
O Professor Dalton Mello de Andrade foi Secretário de Educação do meu Estado, por sinal um dos
melhores, foi pró-Reitor da Universidade, prestou serviços relevantes à educação no Rio Grande do Norte.
Hoje, é aposentado e nos brinda com um primoroso
artigo – e sobre ele depois farei comentários no decorrer do discurso.
Diz o Professor Dalton:
Insegurança é o que lemos e vemos em
todos os jornais, revistas e televisões. Não só
em Natal, no Estado, mas no país inteiro. Estamos chegando a um momento em que é difícil
decidir se vamos à rua ou ﬁcamos trancados
em casa, onde o risco também está cada vez
maior. Essa é a segurança pública. O que esperar? Fica a pergunta.
O nosso comentário de hoje é sobre outro tipo de insegurança, também comentado,
porém menos evidente. O mal que causa é
subliminar, pois pouco é notado. Mas é gravemente sentido pelas suas vítimas. Trata-se da
insegurança jurídica. E, diga-se logo de saída,
não é causada pelo Judiciário, embora tenha
este a sua parcela de culpa. Culpa menor e,
mesmo assim, a maior parte dela causada pelo
originador de todas as maldades, que é o Executivo. Em todos os níveis, mas principalmente
em nível federal. E atinge todas as camadas
sociais, a pessoa jurídica e a pessoa física.
Mas as vítimas maiores têm sido os próprios
funcionários do Estado.
Dizem os jornais que das ações existentes no Judiciário, atravancando o seu funcionamento, 80% são originárias do governo
federal. Segundo os mesmos comentários,
a grande maioria delas, quase a totalidade,
são de recursos emanados do próprio governo, sem nenhuma possibilidade de sucesso
e que chegam até a mais alta Corte, dado as
constantes apelações dos representantes do
governo nessas ações.
São milhares de ações, a maioria delas
iniciadas por funcionários públicos prejudicados em seu direito, com a derrota do governo
desde a primeira instância. Sofrem recursos
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dos mais variados tipos, sempre derrotadas
nas instâncias seguintes, sem qualquer chance de vitória, e que terminam no STF, onde as
sentenças de primeira instância são ﬁnalmente
conﬁrmadas, em alguns casos depois de muitos anos.Tempo perdido, despesas, atrasos no
funcionamento da Justiça, sem falar nas noites
de insônia e sofrimento dos impetrantes, em
busca de seus direitos, não respeitados pelo
poder executivo.
Conheço um caso que é um exemplo
dessa insegurança. E, como ele, há muitos em
todo o serviço público. Aposentado há mais de
vinte anos [há mais de vinte anos, repito] teve
sua aposentadoria conﬁrmada no STF, depois
de dez anos de batalha jurídica, ganha em todas as instâncias e com a decisão já passada
em julgado. Cada vitória nas instâncias menores era imediatamente contestada. Apesar
de ser público e notório o resultado em favor
do autor em vários casos semelhantes anteriormente julgados, inclusive pelo STF. Parece
[segundo o autor, Professor Dalton] que a súmula vinculante ainda não está funcionando,
por alguma razão.
Depois, cita outras situações no artigo em que
denuncia, e com muita perplexidade, as ações que o
Governo Federal, o Poder Executivo, vem empreendendo, em uma mácula visível à segurança jurídica.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o Brasil experimenta, atualmente, um processo de profundo desrespeito aos direitos e garantias fundamentais elencados no art. 5º da Constituição Federal, em
especial no concernente ao inciso XXXVI, que assegura aos cidadãos o respeito ao direito adquirido, ao
ato jurídico perfeito e à coisa julgada.
Muito comumente, tem-se visto, na Administração
Pública em geral, a adoção de técnicas nitidamente totalitárias, com as quais tecnocratas, valendo-se, equivocada e indiscriminadamente, do teor da Súmula 473
do Supremo Tribunal Federal, têm procedido à revisão
de atos administrativos, já consolidados no tempo, para
extirpar dos contracheques dos combalidos servidores públicos, mormente dos aposentados, vantagens
e direitos legitimamente incorporados.
Mostra o empirismo, Sr. Presidente, que, sempre
que o Estado se vê em situação de risco, com o limite
prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma até tresloucada, põe-se a auditar a sua folha de
pagamento, na busca sempre incessante de reduzir
vencimentos e proventos, pondo em xeque o princípio
fundamental da democracia, um dos basilares do Estado de direito, que é a segurança jurídica.
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À guisa de exemplo, cito o caso atual dos professores universitários, ex-reitores, pró-reitores, chefes de
departamentos, servidores de alto nível, diretores de
instituições públicas, que, ao arrepio do devido processo
legal, tornaram-se vítimas da prepotência e truculência
do Estado, ao verem suas aposentadorias revistas e
reduzidas, mesmo quando transcorridos mais de cinco
anos de sua concessão.
Essas pessoas, Sr. Presidente, construíram as
universidades públicas do Brasil, as escolas técnicas,
os colégios agrícolas, tantos serviços prestaram ao
País. São centenas de professores em todos os recantos do País, que, em vez de estarem hoje recebendo
reconhecimento do Estado pelo trabalho que realizaram em favor da educação, estão sendo martirizados,
perseguidos, ameaçados.
Ao comentar citado artigo da lei, a que me referi
anteriormente, o sempre festejado e renovado administrativista José dos Santos Carvalho Pinto assevera:
[...] decorre, portanto, da citada norma
a clara intenção de sobrelevar o princípio da
proteção à conﬁança, de modo que, após cinco anos e desde que tenha havido boa-fé, ﬁca
limitado o poder de autotutela administrativa,
e, em consequência, não mais poderá a Administração suprimir os efeitos favoráveis que
o ato produziu para o seu destinatário.
Registra o mencionado autor:
[...] o Supremo Tribunal Federal, invocando a Lei nº 9.784/99, convalidou ato administrativo de transposição de carreira em favor de
servidor, porquanto, embora calcado em lei
supostamente inconstitucional, já consolidara a situação jurídica do destinatário e, desse
modo, merecia a proteção em homenagem ao
princípio da segurança jurídica.
Todavia, cotidianamente, observa-se a violação,
por parte da Administração, de tais preceitos legais,
situação essa que tem assoberbado a máquina judiciária em todas as suas instâncias.
Com efeito, Sr. Presidente, é hora de se buscarem mecanismos infraconstitucionais mais rigorosos e
eﬁcientes, que exemplarmente punam aqueles agentes
de poder que se valem da sua condição de gestores,
para massacrar servidores públicos, retirando-lhes direitos e vantagens já consolidadas no tempo.
E não é só. Agora, em que se está avizinhando a
troca de gestores, é muito provável que tais práticas tornem a acontecer com maior magnitude, principalmente
porque, no Brasil, esquece-se de que a Administração
é impessoal e que situações funcionais não derivam da
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vontade dos agentes públicos, mas da interpretação
conferida à lei no momento e na época oportuna.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso dar um basta
a esta crescente onda de desrespeito à democracia e
ao Estado de direito. Alguém precisa ser responsabilizado pelo crime que se comete contra a segurança
jurídica do cidadão. Quando o servidor público, aposentado há mais de cinco anos, tendo o seu processo
de aposentadoria sido concluído, acolhido e aprovado pelo Tribunal de Contas da União ou dos Estados,
vê-se diante de uma decisão dita superior, esdrúxula
e desrespeitosa, que manda reduzir o valor do pagamento de sua inatividade, em algumas situações, em
30%, 40% e até 50%, cria-se um verdadeiro monstro
que começa a corroer a própria vida das pessoas. A
partir daí, inicia-se a via crucis de quem dedicou parte
de sua existência aos serviços do Estado.
É exatamente isso que está ocorrendo na vida de
servidores públicos que tiveram de constituir e pagar
advogados, para que se preservasse um patrimônio
que é exclusivamente seu e de sua família. Geralmente
são pessoas integrantes da terceira idade, que se veem
ameaçadas de não terem mais a assistência médica
que tinham; de não poderem comprar os remédios que
compravam; de não terem mais as oportunidades de
lazer indispensáveis nesse período de vida.
Sr. Presidente, alguém tem de pagar por esse
dano e por essa violência; alguém tem de ser responsabilizado por essa agressão à segurança jurídica do
cidadão. Por isso, estou apresentando projeto de lei,
que prevê sanções para os agentes públicos que, de
forma inconsistente e irresponsável, ameaçarem a segurança jurídica do cidadão.
Sr. Presidente, a democracia brasileira não pode
conviver com os absurdos da tecnocracia, que têm um
único objetivo: servir aos senhores dos absurdos.
Era o que tinha a dizer e registrar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador João Faustino,
do PSDB do Rio Grande do Norte.
Se V. Exª puder fazer a gentileza de presidir a
sessão, eu agradeço, uma vez que sou o próximo
orador inscrito.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Faustino.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
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Sr. Presidente, primeiro vou tratar de um evento muito
especial, ocorrido em São Paulo, por ocasião do 38º
aniversário da Favela da Godói e do 10º aniversário
do chamado Festival da Godoy.
Este ano, essa tradicional festa estava ameaçada
porque a Secretaria de Segurança do Estado de São
Paulo, o Comando da Polícia Militar, inclusive da região,
ou seja, o Comandante do 37º Batalhão, o TenenteCoronel Cláudio Lopes da Cruz, vinham expressando
receios. O próprio Subprefeito de Campo Limpo, Alexandre Conti, o Secretário das Subprefeituras de São
Paulo, Ronaldo Camargo, e o próprio Prefeito Gilberto
Kassab ainda não estavam seguros de que se poderia
autorizar aquele festival.
Havia acontecido, há cerca de três semanas, uma
reportagem pelo SBT em que o jornalista Roberto Cabrini fez a cobertura de uma festa chamada Pancadão
do Fundão, uma festa de funk, em que havia detectado
diversos problemas, o que tinha assustado um pouco as autoridades de segurança. Mas será que nessa festa haveria problemas como aqueles que foram
detectados naquela reportagem? Foi, então, que os
organizadores da Periferia Ativa e 100% Favela, que
normalmente fazem o Festival da Fundão, passaram
a visitar os órgãos da Prefeitura, da Segurança e da
Subprefeitura para que pudesse haver a autorização.
E, mais e mais, as diﬁculdades pareciam se elevar.
Foi então que encaminhei ao Prefeito Gilberto Kassab, ao Secretário das Subprefeituras de São
Paulo, Ronaldo Camargo, ao Subprefeito de Campo
Limpo, Alexandre Conti, ao Secretário de Segurança
do Estado de São Paulo, Antonio Ferreira Pinto, ao
Comandante do CPA/M10, Coronel Leonardo Torres
Ribeiro, ao próprio Comandante do 37º Batalhão, Tenente-Coronel Cláudio Lopes da Cruz, e ao Secretário
de Transporte do Município e Presidente da Companhia
de Engenharia de Tráfego (CET), Marcelo Cardinale
Branco, um ofício que aqui vou registrar, em que reitero
a essas autoridades que possam ser tomadas as medidas necessárias pelos órgãos do Governo Estadual
e da Prefeitura, visando viabilizar a realização desse
festival que ocorreria nos dias 10, 11 e na madrugada de 12 de setembro, justamente por ocasião do 10º
aniversário do chamado Festival da Godoy, conhecido pelo nome de 100% Favela, Projeto Periferia Ativa,
uma tradicional festividade beneﬁcente que o Grupo
Negredo, da Favela Godoy e adjacências, bairro do
Capão Redondo, organiza na continuidade da Avenida Albert Sabin, nos últimos três quarteirões da Rua
Adoasto de Godói.
Eu, então, expliquei a natureza, inclusive beneﬁcente, de como, tradicionalmente, as famílias lá residentes fecham os últimos três quarteirões da Rua
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Adoasto de Godói para lá formarem uma espécie de
quermesse, lugar onde as crianças, os jovens e os
seus pais se reúnem desde a tarde de sexta-feira,
no sábado e até a madrugada de domingo. Lá se organiza um palco onde se apresentam grupos de hiphop, de rap, de música popular brasileira, alguns dos
quais os mais importantes do Brasil, como Racionais
MC’s, o Ferréz, Leci Brandão e tantos outros que lá
compareceram.
A receita do festival é destinada às obras assistenciais da comunidade, que hoje dependem exclusivamente de doações. Eu próprio as visitei. Os oﬁciais do
37º batalhão compareceram à sede do Projeto Periferia
Ativa onde puderam ver a brinquedoteca, a biblioteca,
duas ou três salas onde ﬁcam os diversos computadores e onde as crianças e os jovens brincam.
Felizmente, acabou havendo a autorização para a
festa, inclusive por parte do Secretário de Segurança,
do Prefeito Gilberto Kassab, do Secretário das Subprefeituras, do Subprefeito Alexandre Conti, do Presidente da CET, Marcelo Branco. Enﬁm, foi necessário
um esforço grande, porque havia uma certa resistência. Felizmente, a festa aconteceu. E de uma maneira
tão especial que eu gostaria, aqui, de assinalar o texto que o escritor Ferréz, Reginaldo Ferreira da Silva,
escreveu sobre o aniversário de uma favela em São
Paulo. Diz o Ferréz:
“Muitos podem se perguntar por que comemorar o aniversário de uma favela? Primeiro
porque ela comemora 38 anos, segundo porque
há dez anos ela tem uma festa tradicional que
junta muito hip-hop, protesto antimilitarista (a
festa sempre acontece em 7 de setembro ou
no sábado subseqüente).
Comemorar um aniversário, de um lugar
que é importante para quem lá vive. Festejar pintando os muros com graﬁtes coloridos,
com crianças brincando numa linda praça,
talvez uma demonstração de que todos ali
sonham com um espaço urbano organizado,
e respeitoso.
A festa destina toda a renda ao projeto
que dá aula para mais de 100 crianças da própria comunidade [possivelmente 160 crianças],
apesar disso foi muito difícil realizá-la, houve
um verdadeiro boicote e de todos os lados foram pedidos documentos que não se conseguiria nem para um lugar fechado. Assim como
houve autoridades contra o evento, também
houve muita gente a favor, como Eleison da
Ação Educativa, Ananda representando o Calil, o Protógenes [Delegado da Polícia Federal,
Protógenes Queiroz, que também colaborou] e
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principalmente o Senador Suplicy [aqui estou
citado pelo Ferréz] que ajudou muito e segurou a responsabilidade de ir à subprefeitura,
de conseguir autorização na CET, e de todos
os documentos que pediram, ele entendeu que
era importante para uma comunidade que não
tem outra chance de diversão e de conscientização a não ser se ela mesma a ﬁzer.
As barracas são montadas pelos vendedores de lanches, bebidas e até produtos
caseiros, como pães e bolos, todos apreensivos e esperando que a festa seja um sucesso
para que consigam boas vendas.
As crianças tomam a rua chamada de
Avenida Sabin [bem como a Rua Adoasto da
Godói], talvez o médico que deu nome à rua
e criou a vacina também tenha indiretamente
criado a vacina da esperança para uma gente
tão sofrida, que não deixa de acordar às 4 ou 5
da manhã para ir trabalhar, que cuida da casa
dos patrões, mas deixa a sua como está, que
cuida da educação dos ﬁlhos dos patrões, mas
não consegue acompanhar seus ﬁlhos, que
faz a alimentação das crianças classe média,
e não sabe se seus ﬁlhos comeram.
O palco é montado, os brinquedos das
crianças são retirados, o pula-pula, a máquina de algodão, o escorregador e vários outros
alugados pelo projeto chamado Periferia Ativa, que já existe há 10 anos dentro da Favela
Godoy paralela à Avenida Sabin.
Os mesmos meninos que alugam os brinquedos organizam a festa, e também tem um
grupo de rap chamado Negredo [respeito ao
negro), com letras que alertam para o erro de
consumir álcool, para o erro de entrar na vida
criminal, e ao consumo das drogas.
A festa que esse ano completa dez anos
prova que a periferia pode se organizar, pode
não, ela deve se organizar e poder falar por
si própria.
O palco está pronto, foi montado por uma
empresa do próprio bairro chamada Lonas
Base, os donos são moradores negros e militantes que fazem um grande trabalho de fechar as vielas e os acessos para que a festa
tenha um controle.
Alexandre, chamado de DJ Ale, é o presidente da ONG Periferia Ativa, ele que corre
para lá e para cá, para que entre a primeira
atração, e assim os grupos locais de Hip-Hop
entram em ação, meninos dançando Break,
outros cantando, outros recitando, o projeto
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se faz presente com eles no palco, demonstrando que aprenderam dentro da biblioteca
que já conta com mais de mil livros.
Algumas horas depois começa a entardecer, então, a atração surpresa entra para
cantar: João Suplicy e Supla tocam as músicas do Brothers of Brazil e mostram a diversidade musical que têm, misturando clássicos
da música brasileira com grandes sucessos
mundiais e composições próprias, de quebra
o Senador Suplicy canta Bob Dylan, acompanhado pelos ﬁlhos.
Agora é a vez dos escritores entrarem no
palco, a literatura ganha vez com os autores
Selo Povo, editora criada no Capão Redondo
e que publica livros a seis reais.
Para a festa na favela, além do escritor
Marcos Teles e do poeta Germano Gonçalves,
também está presente, vinda diretamente de
Rondônia, a Cátia Cernov, autora militante
que tem a natureza como matéria prima de
seus textos. Ela apresenta o livro Amazônia
em Chamas.
Assim, misturando protesto, luta pelo
meio ambiente, amor pela leitura e pelos livros
que os representantes da literatura marginal
se retiram do palco, para dar lugar a mais grupos de rap como: Alvos da Lei, R.D.G., Jairo
Periafricania e D.M.N.
À meia-noite o Grupo Tr3f entra no palco, eu faço um discurso contundente sobre
o consumo, sobre a mão de obra escrava e
sobre os produtos que compramos, mas não
somam em nada com nossa vida, logo depois Maurício DTS entra no palco e fala da
diﬁculdade de se criar um ﬁlho especial, todo
o show é acompanhado por cadeirantes que
apoiam a iniciativa.
Dez mil pessoas estão lotando a rua [já é
lá para mais de meia-noite], em todos os muros
há faixas contra o uso de drogas e de agradecimento à polícia, à subprefeitura, aos amigos
que ajudaram, e tudo acontece maravilhosamente bem, não tem sequer uma discussão,
sequer uma briga, talvez por isso a festa não
seja notícia nos jornais do outro dia.
E eu quero dizer, Sr. Presidente, Senador
Roberto Cavalcanti, que eu fui testemunha desses fatos. A festa procedeu com extraordinária
tranquilidade, num ambiente muito especial.
A rainha do samba, Leci Brandão chega,
enquanto isso o Senador Eduardo Suplicy é
ovacionado por todos os presentes [desculpem-
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me aqui, mas é o texto do Férrez que diz isso],
numa demonstração de que a vida política,
se feita de forma correta, também demonstra
seus valores.
Leci [Brandão] faz seu show, todos acompanham entusiasmados, acabaram de ver o
show do Negredo, e agora esperam Mano
Brown, Ice Blue e convidados .
Sobretudo os Racionais MC’s. O senhor
sabe que os Racionais MC’s são o mais importante e conhecido conjunto de rap no Brasil, e
eles são do Capão Redondo. Nessa festa do
Godói eles são os mais esperados. Daí, então,
se deixa para o ﬁnal. Eles vêm ao ﬁnal. Às cinco,
seis da manhã já está o sol nascendo para o
alto, e eles cantaram por uma hora e meia.
Pois bem, prossegue o Ferréz:
“O dia começa a amanhecer, os policias
recebem lanches dos moradores, Mano Brown
e convidados entram no palco, muitos abraços,
a favela está emocionada, uma hora e meia depois o público ainda canta as músicas, a missão
está cumprida, começa a limpeza, desmontar
o palco e voltar para vida normal.”
E ali Os Racionais cantam as suas músicas,
como o Homem na Estrada recomeça a sua vida, que
foi perdida, subtraída e quer mostrar a si mesmo que
realmente mudou. E por aí vai. Daí eles cantam A Coisa
Louca. São músicas com letras longas, que demoram
sete, oito, dez minutos, e, entretanto, aquele público
sabe cantar, sabe de cor essas letras. E por que razão?
Porque dizem muito do seu cotidiano.
E o próprio Alexandre Rocha Pinto, que, juntamente com Wilson Lopes dos Santos, são o Presidente e o Vice-Presidente da Associação Periferia Ativa,
também enviou-me um texto sobre o relatório da festa
100% Favela 2010, em que diz o seguinte:
“A Associação Periferia Ativa, no último
ﬁm de semana, realizou junto à sua comunidade (Godói) a 10ª edição do Festival da Godói, que contou com a presença de cerca de
5.000 pessoas.
A programação teve início dia 10/09 com
a festa “um dia dedicado à infância”, festa essa
criada há cinco anos, que tem como objetivo
proporcionar às crianças da comunidade Godói e adjacências um dia diferente.
Fazendo jus ao que diz o ECA (Estatuto
da Criança e do Adolescente), devolvemos a
eles um direito que há muito lhes foi tirado,
que é o direito de ser criança, de se divertir e
ser feliz. No último ﬁm de semana, podemos
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constatar que o nosso objetivo foi alcançado,
tivemos cerca de 1.000 crianças que participaram de atividades, brincadeiras, comeram
pipoca, algodão doce, hot dog, balas e doces,
e refrigerantes, tudo de graça. Recebemos
como contrapartida o sorriso e a certeza que
a nossa missão está sendo cumprida.
No dia 11/09 setembro, a comunidade
da favela Godói foi presenteada com um festival de hip hop conhecido hoje como “100%
favela”, que nesses anos recebeu um público
circulante de cinco mil pessoas em sua 10ª
edição. O evento este ano contou com a presença de artistas consagrados como: Mano
Brown e Ice Blue e convidados, Tref, Negredo,
Império Z/O, DMN. RDG, Supla e João Suplicy
entre outros.
Este evento foi criado com intuito de fazer com que as autoridades vejam com outros
olhos uma região antes conhecida pelo alto
índice de criminalidade e violência.
O saldo ﬁnal da programação foi positivo,
sem treta, sem tiros, sem mortes e sem drogas,
a comunidade demonstrou sua força perante
a sociedade, espalhou por toda extensão da
festa faixas que diziam “diga não às drogas” e
contudo contabilizou dez anos de festividades
sem nenhum problema sério.
Agradecemos às autoridades que nos
ajudaram nesta empreitada e esperamos dar
sempre boas novas ao que se refere à zona
sul, mais especiﬁcamente à região de Capão
Redondo, da qual nos orgulhamos de fazer
parte.
Atenciosamente. Presidente a Associação Periferia Ativa, Alexandre Rocha Pinto.”
Eu quero dizer, Sr. Presidente, que, inclusive para
os meus ﬁlhos, o Supla e o João Suplicy, foi uma experiência muito signiﬁcativa e não usual, pois quando
meus ﬁlhos Supla e João chegaram ali, eis que um
rapaz disse ao Supla, conforme ele me contou: “Olha,
será que eu posso chegar lá perto com você, junto ao
palco?”. Então, o Supla o levou, e assim eles foram
conversando um pouco. E o rapaz disse a ele: “Olha,
eu acabo de sair da prisão. Fiquei onze meses, porque
eu tinha assaltado um banco”. E o Supla, o Eduardo,
o meu xará, o meu ﬁlho, disse a ele: “Puxa, mas é tão
melhor você estar aqui livre, não é? Você não tem preocupação, receio? Você poderia ser morto numa atividade como essa”. “É tão difícil, mas aqui, às vezes, disse
o rapaz, desde jovem, desde criança, muitas vezes,
somos levados a ter essa atividade, que é a prática do
crime, por falta de melhores alternativas.”
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Então, eu quero aqui ressaltar como é possível
realizar uma festa como essa, com os elementos de
cultura da sua própria comunidade, da sua música, com
o objetivo de as crianças brincarem e aprenderem na
sua brinquedoteca, na sua biblioteca, com a música
ali presente, que diz tanto para eles. Isso é algo que
se constitui em um salto de qualidade.
E eu, inclusive, Sr. Presidente, quero requerer
que seja este meu pronunciamento encaminhado ao
Prefeito Gilberto Kassab; ao Vice-Prefeito Alexandre
Conti; às autoridades a quem encaminhamos este ofício, Ronaldo Camargo, Secretário da Vice-Prefeitura de
São Paulo; Vice-Prefeito de Campo Limpo, Alexandre
Conti; ao Secretário de Segurança Antonio Ferreira
Pinto; ao Comandante Leonardo Torres Ribeiro, do
CPA/M; ao Comandante do 37º Batalhão, TenenteCoronel Cláudio Lopes da Cruz; e ao Secretário de
Transporte e Presidente da CET, Marcelo Cardinali
Branco, para que eles tenham ciência de como é que
tudo aconteceu. Aliás, os próprios membros da Polícia
Militar ali presentes puderam testemunhar a natureza
dessa festa que foi tão bem-sucedida.
Sr. Presidente, Senador Roberto Cavalcanti, sintome no dever, nesta tarde, de fazer o relatório de minha
viagem ao Canadá, de 2 a 4 de setembro, já que fui designado pelo Itamaraty e pelo próprio Presidente José
Sarney para representar o Senado Federal e participar
da Reunião dos Presidentes dos Senados e das Casas
Unicamerais do G-20, ou seja, dos principais países do
mundo, os 20 principais. Ao fazer este relatório, digo o
seguinte: é importante que cada um de nós, quando
viajarmos para representar o Senado, possamos aqui
reportar o conteúdo de nossa viagem.
Por indicação do Itamaraty e designação do Presidente José Sarney, representei o Senado brasileiro
na Reunião dos Presidentes dos Senados e das Casas Unicamerais do G-20, que se realizou no Senado
do Canadá, de 2 a 4 de setembro último, em Ottawa,
cujo tema foi a Seguridade Alimentar e os meios para
assegurar a estabilidade econômica global após a última crise econômica e ﬁnanceira.
O Itamaraty, inclusive, havia recomendado ao
Presidente José Sarney que eu pudesse ir, dado o
tema que foi tratado nesse encontro. Fiz a palestra de
encerramento do encontro no sábado, às 11 horas.
Relatei como o Brasil, de acordo com a Lei nº 10.835,
de 2004, fará a transição do Programa Bolsa Família
para o Renda Básica de Cidadania. Expus as vantagens
do Renda Básica de Cidadania para todos os habitantes do Brasil de maneira incondicional. Após mostrar
como a sua implementação signiﬁcará a aplicação
dos princípios de justiça tais como expostos por John
Rawls, observei que, na medida em que mais países
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passarem a adotar a renda básica incondicional, estaremos em condições de dar maior sentido às palavras
contidas na canção de Bob Dylan, “Blowing the Wind”,
que os povos do mundo cantaram nas ruas quando
pediram para acabar com as guerras do Vietnã e do
Iraque. Cantei a canção, na conclusão, no que fui muito
aplaudido, até de maneira surpreendente para mim,
em especial pelo senador russo Alexander Torshin, o
First Deputy Chairman do Senado Russo.
Em seguida, o Senador russo expressou ao Embaixador do Brasil no Canadá, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, presente ao encontro e a quem muito
agradeço por toda atenção e hospitalidade conferida a
mim, o quanto havia gostado da minha exposição, no
que foi seguido pelos demais parlamentares presentes, em especial o Senador Noel Kinsella, Presidente
do Senado do Canadá e do Encontro dos Legislativos
do G-20.
Estiveram presentes os representantes dos seguintes países: Canadá, Austrália, Argentina, Brasil,
China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Japão, Coréia, Malawi, México, Holanda, Rússia, Arábia
Saudita, África do Sul, Espanha, Turquia, Reino Unidos, Estados Unidos da América, Vietnã e Parlamento
Europeu.
No início de minha fala, sugeri um cumprimento
e o desejo de pleno sucesso à iniciativa promovida
naquela semana pelo Presidente Barack Obama, em
Washington D.C., de realizar conversas diretas entre
o Primeiro Ministro Benyamin Netanyahu, de Israel, e
o Presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que continuarão ao longo dos próximos
12 meses, com o objetivo de encontrar soluções que
possam resultar em justiça e paz no Oriente Médio.
Durante a Cúpula, o Vice-Presidente do Senado
italiano, Senador Vaninno Chiti, pediu uma audiência
especial comigo para expressar a sua preocupação
com o caso de Cesare Battisti. Ele avalia que é muito
importante que o Brasil possa respeitar as decisões da
Justiça italiana em regime de plena democracia, ainda
que admita que, às vezes, erros possam ser cometidos. No encontro, eu, que sou neto de italiano, Andrea
Matarazzo, e amigo da Itália, ressaltei que tenho tido o
propósito de desvendar a verdade, como fazia Galileu
Galilei, e que é muito importante que sejam considerados erros graves como o de ter Cesare Battisti sido
defendido, em ausência, por procuradores que falsearam a sua designação.
Eu, inclusive, Sr. Presidente, encaminhei ao VicePresidente do Senado italiano, Sr. Vaninno Chiti, uma
carta que avalio possa ser... Depois que tiver ele próprio
me respondido e autorizado, possa dar divulgação à
mesma, pois considero importante os esclarecimentos
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que, tenho a convicção, estão sendo objetos da apreciação do Advogado-Geral da União, Luís Adams, que
deverá encaminhar seu parecer sobre este assunto ao
Presidente Lula, para que ele possa, da maneira mais
adequada possível, tomar a decisão – obviamente, de
grande responsabilidade. Mas eu tenho a certeza de
que, qualquer que seja a decisão, jamais vai interferir
na excelente qualidade das relações entre o povo brasileiro e o povo italiano, por tantas razões.
Sr. Presidente, ainda gostaria de fazer um registro aqui sobre o estudo da Fundação Getúlio Vargas,
realizado pelo economista Marcelo Neri, Diretor do
Centro de Estudos Sociais da FGV, em que revela que
“a renda dos brasileiros mais pobres avançou em ritmo
quase três vezes superior a dos mais ricos em 2009.”
Segundo estudo do economista Marcelo Neri, “os 40%
mais pobres tiveram ganho de 3,15% em 2009; e os
10% mais ricos, de 1,09%”.
Os cálculos são baseados na Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios do IBGE. O economista
destaca que a renda dos brasileiros tem crescido mais
que o PIB. Enquanto o Produto Interno Bruto avançou
3,78% ao ano – de 2003 a 2008 –, a renda se expandiu
5,26% a cada período, em termos per capita, descontado o crescimento populacional.
No ano passado, quando a crise internacional
freou a economia brasileira, o PIB per capita caiu
1,5%, mas a renda cresceu 2,04%. O Professor Neri
argumenta que a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio revelou um fato histórico: a classe “C” atingiu
50% da população do País. No ano passado, o estrato
econômico representava 49,2% dos brasileiros e, em
1992, 32,5%.
Marcelo Neri enquadra na classe “C” as famílias
com renda mensal entre R$1.116 e R$4.854. Essa
nova classe média abarca 94,9 milhões de pessoas,
segundo a FGV. “A classe “C” agora é dominante em
poder de compra e poderá comandar o País, não só
economicamente mas até em termos políticos” – ressalta Marcelo Neri. Mas o que é importante também,
ressaltado por Neri, é que o Brasil vive um crescimento
comparável ao registrado pela China, mas que o avanço econômico brasileiro tem qualidade superior ao do
país asiático. “O boom brasileiro recente vem acompanhado de maior equidade, enquanto a China vive uma
crescente desigualdade, similar a que vivemos durante
o Milagre Econômico Brasileiro” – diz Marcelo Neri. O
economista Claudio Dedecca, da Unicamp, acrescenta
que nos últimos anos houve melhora da desigualdade
porque todos os estratos sociais tiveram ganhos.
Segundo ele, até 2006, a desigualdade caía porque havia melhora para baixa renda, estabilidade ou
queda na renda dos estratos sociais mais ricos. A de-
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sigualdade reduziu devido à convergência dos rendimentos mais elevados em direção aos dos estratos
inferiores.
É importante o que se mostra. Sobretudo, quero
destacar – essa síntese que mencionei foi publicada
na Folha de S.Paulo de hoje –, no estudo de Marcelo
Neri denominado “A Nova Classe Média: O Lado Brilhante dos Pobres”, primeiro, a evolução da renda média dos brasileiros de 2003 para cá: a renda aumentou
gradualmente durante todos os anos. Segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), em 2003, a renda era de R$477,89. Essa
renda, gradualmente, aumenta, até atingir R$630,25.
Isso foi acompanhado de uma evolução do bem-estar.
A magnitude da retomada do crescimento no período
que vai de 2003 a 2008 depende da base de dados
utilizada. O Produto Interno Bruto (PIB) cresce 3,78%
em termos per capita ao ano, velocidade menor que a
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad),
de 5,26% ao ano, também descontando o crescimento
populacional e a inﬂação. Se depender da Pnad 2009,
não é nenhuma das alternativas acima, pois o PIB
per capita cresce cerca de –1,5% em 2009 contra um
crescimento, aí sim positivo, de 2,04% da renda por
pessoa, na Pnad.
O que quero destacar é a evolução do Índice de
Gini, coeﬁciente de desigualdade, que tinha evoluído
de maneira muito preocupante: em 1960, esse Índice
era de 0,5367; em 1970, o valor era 0,5828; em 1979,
foi para 0,5902; em 1990, alcançou 0,6091, quando
atingimos a condição de um dos países, senão o país
de maior desigualdade entre aqueles para os quais o
Banco Mundial e a Organização das Nações Unidas
(ONU) medem o Índice de Gini, coeﬁciente de desigualdade. Já no ano de 2001, o Coeﬁciente de Gini era
de 0,5957 e, progressivamente, como vou citar aqui,
baixou, em 2002, para 0,5886; em 2003, no início do
Governo Lula, para 0,5830; em 2004, para 0,5711; em
2005, para 0,5682 – não vou citar o de 2006, porque há
uma falha numérica na tabela –; em 2007, para 0,5550;
em 2008, para 0,5486; e, em 2009, para 0,5448.
Ou seja, em todos os anos, de 2001 a 2009, Senador João Faustino, felizmente, conseguimos combinar
crescimento econômico com diminuição da desigualdade de renda no Brasil, com diminuição da pobreza
absoluta e, portanto, com aumento do bem-estar.
Queira Deus que possamos escolher governantes
que assegurem avançar numa direção positiva, dando
continuidade a essa evolução da diminuição da desigualdade socioeconômica!
Penso que a combinação de estabilidade de preços com auto-crescimento, com desenvolvimento, com
melhoria da distribuição da renda e com erradicação
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da pobreza é objetivo que todos temos. Felizmente,
os objetivos de todos os candidatos a Presidente, em
verdade, são objetivos expressos na nossa Constituição.
Tenho muita conﬁança de que nossa candidata
Dilma Rousseff vai dar prosseguimento a esse movimento saudável e positivo. Felizmente, podemos ver
o debate entre os candidatos, como o que ocorreu na
Rede Vida no último domingo, como os que têm ocorrido na Rede Bandeirantes e na Gazeta, como o debate
com as emissoras católicas. E outros estão por acontecer, inclusive o da Rede Globo, que será o debate
ﬁnal. Os quatro candidatos que mais têm comparecido
a esses debates – e mesmo os outros – têm o objetivo comum de levar adiante o propósito de realização
de maior justiça e de maior equidade em nosso País.
Espero que, inclusive, possam realizar essa transição
prevista na Lei nº 10.835, de caminharmos do Programa Bolsa Família para a Renda Básica de Cidadania,
conforme a lei, para que a Renda Básica seja instituída
em etapas, a critério do Poder Executivo, começando
pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até
que, um dia, ela se torne incondicional, possivelmente
para os então duzentos milhões de brasileiros.
Senador Roberto Cavalcanti, Senador João Faustino, quero muito agradecer a V. Exªs a atenção, inclusive por terem se empenhado em garantir que hoje
houvesse quórum, para que, aqui, o sentimento de
nós, Senadores, que representamos nossos Estados, fosse expressado. É claro que nossos colegas
estão em campanha, mas é importante que o Senado Federal e o Congresso Nacional continuem a ser
o pulmão em que possam os representantes do povo
– Senadores e Deputados Federais – expressar os
sentimentos desse povo, já que fomos escolhidos por
ele para representá-lo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. João Faustino deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Eduardo Suplicy, na verdade,
hoje, estamos aqui como os três mosqueteiros, mas
é importante que haja o reconhecimento do trabalho
dos demais Senadores. E é importantíssimo também
que, aqui, estejamos, para abrir as sessões do Senado Federal.
V. Exª será atendido nas solicitações feitas por
ocasião do pronunciamento, dentro das normas regimentais.
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No tocante à prestação de contas do trabalho
executado por V. Exª, representando o Senado Federal
no Canadá, isso não me estranha. V. Exª, sem dúvida,
tem plenas condições de, melhor do que ninguém, representar o Senado Federal num evento como aquele.
Tenho certeza de que a indicação do Itamaraty e do
Presidente Sarney foi da maior assertiva. Parabéns
a V. Exª!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, para fazer brevíssimas comunicações.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Concedo a palavra ao Senador João
Faustino, do vizinho Estado do Rio Grande do Norte,
para uma comunicação inadiável.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero fazer o registro, por recomendação
do nosso Líder nesta Casa, Senador Arthur Virgílio, de
pesquisa ontem divulgada para os cargos majoritários
no Estado do Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Senador, eu pediria a V. Exª apenas
a gentileza de me permitir dizer que V. Exª tem sorte
na tarde de hoje, porque, neste momento, V. Exª, além
de estar sendo visto na TV Senado e ouvido pela Rádio Senado, está sendo acompanhado pelos alunos
do curso de Direito da Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, que nos dão a grata satisfação
de estarem aqui presentes.
V. Exª é um beneﬁciado com uma plateia tão
bonita!
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Que
sejam todos bem-vindos a esta Casa!
Sr. Presidente, tanto eu, quanto o Senador Arthur Virgílio e os demais membros desta Casa não
colocamos nenhuma dúvida com relação à seriedade
do Ibope, muito menos da Rede Amazônica de Televisão, que contratou o Instituto para a realização da
última pesquisa. Mas tenho a mais absoluta convicção
de que o resultado, ao menos em relação ao Senado,
não reﬂete, com precisão, a realidade.
Primeiro, por estar em ﬂagrante contradição com
o que o próprio Instituto apresentara há menos de quinze dias, quando apontara o nosso Líder Arthur Virgílio,
candidato à reeleição, com 51 pontos, contra apenas
29 da candidata que ﬁgurava em terceiro lugar. Como
poderia, em tão curto espaço de tempo, sem nenhum
fato novo, Arthur Virgílio cair para 34 pontos e a candidata subir para 39?
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Tenho a certeza de que os amazonenses dedicam admiração muito especial ao Senador Arthur
Virgílio e não tenho dúvida de que, como se vota em
dois candidatos para o Senado, um dos votos, com
certeza, dos amazonenses será direcionado ao Senador Arthur Virgílio.
Além disso, os pesquisadores ouviram 812 pessoas. Parece um universo muito pequeno para colher
a verdadeira opinião de um território tão imenso, de
população tão rarefeita como os do Amazonas.
Tenho certeza de que o povo amazonense não
deixará de fazer justiça à incessante luta que o Senador Arthur Virgílio sempre travou nesta Casa em
defesa dos interesses do Amazonas, da Amazônia e
dos amazônidas.
Mas gostaria também, Sr. Presidente, de fazer um
registro porque esta Casa não poderia silenciar-se. Digo
a V. Exª, com toda a sinceridade. Não poderia silenciarme diante do comício realizado ontem, em Joinville, do
Presidente Lula ao lado de sua candidata.
O Presidente, nesse comício, fez uma aﬁrmação
que merece uma reﬂexão de todos nós. Disse o Senhor
Presidente que “é preciso extirpar o DEM da política
brasileira, pois é um partido que alimenta ódio”. Extirpar
o DEM signiﬁca extirpar um partido de oposição. Acho
isso da maior gravidade quando se luta e se deseja
preservar o Estado de direito, a democracia do nosso
País, as liberdades políticas, as liberdades individuais.
Por que exterminar, liquidar um partido político?
Quando o PT era oposição, nunca, em nenhum
momento, os partidos que compunham a situação pediram ou insinuaram que o PT fosse extinto. Portanto,
foi muito infeliz a palavra do Presidente da República
naquele momento. Seu gesto foi antidemocrático.
Gostaria de fazer esse registro, uma vez que
toda a imprensa nacional abordou o tema, inclusive
o editorial do jornal O Estado de S.Paulo dedicando
todo o seu conteúdo a essa impropriedade do Presidente da República contra a democracia, dita ontem
em Joinville.
Era o que queria registrar. Agradeço a V. Exª a
tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo
Suplicy para fazer uma breve comunicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com respeito
às observações do Senador João Faustino, do PSDB,
que, inclusive, registra a comunicação do Líder do
PSDB, Arthur Virgílio, gostaria de lembrar que houve
uma declaração, feita por ocasião ainda do período
eleitoral passado, que muito preocupou os membros
da oposição. O então Presidente do PFL, que hoje se
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tornou DEM, havia feito uma declaração dizendo que
era o seu objetivo acabar com “esta raça do Partido
dos Trabalhadores no Brasil” – algo assim.
Acredito que o Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, naquele ambiente do comício de Santa Catarina, no calor das emoções, possa ter feito uma observação que signiﬁque uma reação àquela observação
que todos nós havíamos condenado. Acho que foi um
exagero de linguagem do Presidente Lula e eu gostaria que fosse assim registrado.
Pelo menos, avalio que o Presidente Lula, por
mais que possa ﬁcar incomodado com as críticas de
nossos adversários, dos opositores, tem sido sempre
um defensor da liberdade de expressão, da democracia
e da liberdade de manifestação da oposição da maneira mais crítica possível, assim como da liberdade
da mídia, dos jornais, dos meios de comunicação, que
todos os dias fazem críticas muito veementes àqueles
que estão no Governo.
Felizmente, nós vivemos hoje no Brasil uma democracia. E quero aqui ressaltar que o próprio Presidente
já elogiou por vezes a qualidade daqueles que estão
disputando a Presidência da República. E espero que
o debate entre os nossos candidatos à Presidência
e a outros cargos políticos se qualiﬁquem sobretudo
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pelo alto nível e pelas proposições, pois todos queremos atingir um Brasil de muito melhor qualidade, um
Brasil onde possamos efetivamente ver aplicados os
princípios de justiça, que signiﬁcarão maior grau de
solidariedade, de fraternidade entre todos nós, membros do povo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Srªs e Srs. Senadores, são 16h17. Não
há mais oradores inscritos.
A Presidência vai encerrar os trabalhos da presente sessão.
Parabenizamos a aplicação dos Senadores presentes, que permitiram a realização desta sessão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 17
minutos.)
SUPLEMENTO À PRESENTE EDIÇÃO
MENSAGEM Nº 125/2010-CN
Encaminhando o Relatório de Avaliação do Plano
Plurianual para o período 2008/2011, ano base 2009.
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Quinta-feira 16

Ata da 157ª Sessão, Não Deliberativa,
em 15 de setembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. João Faustino e Roberto Cavalcanti
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 17 horas e 17 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– Passo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria
de parabenizá-lo pela pontualidade. O painel mostra
14 horas, e V. Exª, às 14 horas, abre esta nossa sessão. Parabéns! E parabéns aos Senadores que aqui
estão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, durante
muitos anos, eu diria séculos, o Nordeste foi caldo do
mais puro absolutismo feudal europeu, cunhado pela
exploração da cana-de-açúcar, mantida com a mão de
obra indígena subjugada, com a escrava negra e com
os miseráveis europeus imigrantes ou desterrados.
Nem o processo de modernização empreendido no início do século XX conseguiu alterar de modo
substantivo esse panorama, já que o Sudeste do País,
puxado por São Paulo, absorvia praticamente toda a
energia desenvolvimentista da Nação. Tentativas como
a Sudene e outras mitigaram o problema, mas não conseguiram dar ao Nordeste o mesmo élan de progresso
que o Sul/Sudeste do País granjeou.
Deste descompasso surgiu o caudal migratório
norte-sul que inchou cidades como Rio de Janeiro e
São Paulo, que forneciam amplas e atraentes oportunidades de trabalho, mesmo à mão-de-obra pouco
qualiﬁcada, saída do sertão nordestino. Surgia, então,
o folclore do “paraíba” como o trabalhador inculto, de
pouca educação e sem qualquer qualiﬁcação formal
de trabalho. Ser “paraíba”, na gíria do século XX, assim como ser “baiano” ou “nortista” signiﬁcava para o
sulista mal informado pessoa despreparada para tarefas complexas. Uma visão distorcida que se pespegou e se propagou aos nascidos em meu Estado e no
Norte e Nordeste, como se fossem só eles os únicos

a migrarem para o Sul e como se fossem eles os mais
ignorantes dentre todos.
Ora, visão preconceituosa, calcada muitas vezes em interesses escusos de natureza econômica,
e que a história se encarregaria de desmoralizar e
desmentir!!!!... Apelido vexatório, próprio das discriminações sociais entre grupos, com diferenças grandes
e marcantes.
O tempo passou e a situação tem mudado paulatinamente, amenizando o caráter pejorativo da expressão e fazendo cair pouco a pouco no esquecimento.
Todavia, Sr. Presidente, a Paraíba não foi nem é um
Estado exportador de mão-de-obra barata e pouco
qualiﬁcada (vide o polo de informática de Campina
Grande, que exporta mão-de-obra para o Brasil e para
todo o mundo da forma mais tecnologicamente qualiﬁcada que se possa conceber).
Nem o sul/sudeste são o paraíso ao qual devem
acorrer todos os desafortunados da vida. Depois de
décadas de atração inquestionável, o Sudeste não
dispõe mais de recursos para receber novas levas de
migrantes, o que se percebe pela crescente reversão
do ﬂuxo migratório.
Hoje, com a ﬁrme escalada desenvolvimentista
dos Estados do Nordeste, os que migraram para o Sul
começam a retornar à casa de origem, buscando as
oportunidades que sonhavam um dia ter no “Sul Maravilha” e que lhes escaparam entre os dedos por força
da saturação do mercado.
Srªs e Srs. Senadores, faz pouco tempo saudei
desta tribuna o aniversário de João Pessoa. Naquela
ocasião, enfatizei que a Paraíba é um estado que se
formou na luta, moldado por gente brava e heróica. De
personagens ilustres como Celso Furtado, quase uma
unanimidade nacional, paraibanos de todas as cepas
sempre foram provocadores de mudanças na sociedade brasileira. Mesmo os humildes boias-frias que, na
boleia de caminhões precários, se aventuraram pelo
sul do País, cerraram ﬁleiras com seus conterrâneos
famosos para a construção do Brasil de hoje.
De protagonistas centrais da nossa vida, como
Epitácio Pessoa, a simples pedreiros de construção, os
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paraibanos fazem parte, de modo marcante, do núcleo
central da formação do Brasil.
A lista de paraibanos conhecidos e agentes importantes na história recente do País é extensa e não
poderia nominá-la para não incorrer em injustiças. Entretanto, Sr. Presidente, corro o risco calculadamente,
citando o jornalista e fundador dos Diários Associados,
Assis Chateaubriand; o escritor e intelectual Ariano
Suassuna, outra unanimidade nacional; o poeta José
Lins do Rego; o cineasta Walter Carvalho; o pintor
João Câmara.
Sr. Presidente, eu me atreveria, mesmo sabendo
que incorrerei em determinadas omissões, a citar outras
ﬁguras de extraordinária presença no cenário nacional e
mundial: André Vital de Negreiros. Comecei com André
Vital de Negreiros em homenagem a um dos ícones
da libertação do Nordeste do jugo holandês.
E aí sigo: José Américo, João Pessoa, Abelardo
Jurema, Humberto Lucena, Presidente desta Casa
duas vezes, Aurélio de Lira Tavares, Argemiro Figueiredo, Alcides Carneiro, Rui Carneiro, João Agripino,
Tarcísio Burity, Oswaldo Trigueiro, Teotônio Neto, Samuel Duarte e Antônio Mariz; José Lins do Rego, Augusto dos Anjos, Paulo Pontes, Jackson do Pandeiro,
Severino Araújo, famosa orquestra, Sivuca, Geraldo
Vandré, Elba Ramalho, Chico César, Herbert Viana;
Kaio Márcio, José Marco, Fábio Gouveia, Virgínio Veloso Borges, Domício Gondim, João Claudino, pai de
um companheiro nosso aqui no Senado, Newton Rique, Domício Veloso, Corálio Soares de Oliveira, Rui
Bezerra Cavalcanti, Renato Ribeiro Coutinho, Drault
Ernannny, José Gadelha e Agostinho Veloso; Pedro
Américo, Antônio Dias, José Nêumanne Pinto, famoso
na mídia nacional atualmente, Samuel Wainer, Wladimir Carvalho, Linduarte Noronha, Afonso Pereira, Ascendino Leite, Luiz Augusto Crispim, Francisco Pereira
Nóbrega, Antônio Herman de Vasconcelos Benjamim,
Luiz Rafael Mayer, Djacy Falcão, Maílson da Nóbrega,
ex-Ministro e atual economista de grande projeção,
Felipe Thiago Gomes, Adalberto Barreto, Malaquias
Batista, só para citar alguns.
Passaria aqui a tarde citando ilustres personalidades paraibanas para demonstrar que ser paraíba
hoje é me envaidecer de ser Senador pela Paraíba e
ser chamado supostamente de forma pejorativa como
paraíba.
Só para ilustrar a riqueza do mosaico de interesses humanos onde o pensamento paraibano provocou
inquietações determinantes para o avanço da sociedade brasileira nas mais reﬁnadas áreas do conhecimento humano.
E muitos, muitos outros. Tantos que, torno a repetir, seria injusto e enfadonho enumerá-los!
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Sr. Presidente, mesmo nos tempos em que as
agruras da fragilidade econômica da Paraíba ﬁzeram
muitos paraibanos migrarem em busca de melhores
oportunidades, o povo do nosso Estado nunca deixou
de lutar contra a adversidade e com os meios de que
dispunha, nunca deixou de vencer obstáculos e construir o seu futuro.
Hoje, Sr. Presidente, as diﬁculdades da vida no
Sul, onde as cidades são sacudidas pela violência e
marcadas pela exclusão social, ﬁzeram desaparecer
os atrativos que tanto inspiraram os nordestinos ao
longo do século XX.
De fato, Srªs e Srs. Senadores, começa a ser
percebida a corrente inversa de migração com os que
estão ao Sul buscando novas chances nos mercados
menos saturados e mais abertos do Nordeste e do
Norte do Brasil.
Esse movimento de retorno coincide com o extraordinário momento político em que a Paraíba desponta
como um dos mais promissores destinos preferenciais
de poupanças estrangeiras que buscam investir em
cenário econômico de estabilidade.
Nesse contexto, o Estado da Paraíba se aﬁrma
como polo de atração de investimentos para investidores estrangeiros, assumindo uma face cada vez mais
visível do cenário internacional, da mesma forma, Sr.
Presidente, como o Rio Grande do Norte vive hoje um
grande momento de pujança econômica.
Como já tive oportunidade de aﬁrmar desta tribuna, as áreas da atividade econômica do Estado da
Paraíba contempladas com esse aporte de recursos
são bastante variadas e compreendem, entre outras,
o mercado imobiliário, o turismo, a indústria, a energia,
a mineração e o comércio.
Os países de origem dos investidores são igualmente diversiﬁcados. A Paraíba está despertando
interesse de norte-americanos, suecos, ﬁnlandeses,
espanhóis, franceses, portugueses, chineses, árabes,
indianos, entre outros.
Concedo um aparte ao Senador Heráclito Fortes,
com muita honra.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Agradeço a
V. Exª o aparte. Ouvi V. Exª citar vários paraibanos, e,
se V. Exª esqueceu, eu gostaria de lembrar o Manezinho Araújo, pintor, rei da embolada, um dos paraibanos
ilustres. Não lembro se V. Exª citou-o.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Não, esse, não. Fará parte dessa relação, porém,
da mesma forma que eu, antes de citá-los, adverti...
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Geraldo
Vandré.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Geraldo Vandré com certeza citei.
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O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Mas eu queria que V. Exª citasse – tenho a ousadia de dar esta
modesta colaboração ao seu pronunciamento...
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – É uma honra para mim.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Uma das
coisas mais fabulosas que ocorre na Paraíba, produto
da criatividade, o famoso Pôr-do-Sol do Jacaré.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Isso.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – V. Exª não
tem ideia do número de turistas brasileiros e até estrangeiros que assistem àquele espetáculo diário de
pôr-do-sol, de criatividade fantástica.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Fantástico. Realmente belíssimo.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu já fui
várias vezes.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Espero ter a oportunidade de convidá-lo para
ir comigo.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Quero dizer
a V. Exª que, sempre que tenho oportunidade, eu vou,
porque acho que fazer turismo é ser criativo. Aquilo foi
de uma criatividade fantástica. Um cidadão aproveita
a beleza local e, com uma canoa e um saxofone, faz
com que você mergulhe no campo da música erudita,
passando por músicas brasileiras e tenha realmente
um espetáculo comovente. Então, eu ouso entrar na
sua seara, na sua Paraíba, na sua João Pessoa...
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Na nossa, na nossa!
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Pois é. Por
que eu estou fazendo isso? Certa vez, houve uma
briga dos dois bares por conta da apresentação. Um
atrapalhava o outro.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Sem dúvida.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Eu ﬁz aqui
um discurso, pedindo a eles que entrassem em um
acordo porque o turista não tinha nada a ver com
aquelas desavenças. Fui atendido e recebi inúmeras
correspondências de pessoas me agradecendo e me
parabenizando por aquele gesto. Mas eu ﬁz aquilo do
fundo da alma, do fundo do coração.
Acho – e V. Exª pode ﬁcar certo disto – que é um
dos atos mais criativos do turismo brasileiro a um custo baixo e que, no entanto, tem um impacto fantástico.
Muito obrigado.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço. Lembro a V. Exª que fatos curiosos
acontecem conosco. Da mesma forma como V. Exª
recebeu centenas de e-mails parabenizando-o por
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interferir positivamente no tocante ao pôr-do-sol de
Jacaré, relatarei neste momento um fato bastante comum a nós Senadores.
Estava na Praia do Poço, que ﬁca do lado do mar
em Cabedelo, caminhando com minha senhora quando
um cidadão se aproximou de mim e disse: “Senador,
posso falar com o senhor”? Eu respondi: “Pois não”.
Ele então falou: “Eu sou barqueiro, tenho uns barcos
que fazem turismo aqui em Cabedelo. Apanhamos os
turistas pela manhã, levamos à Areia Vermelha, uma
ocorrência magníﬁca do turismo paraibano que é o
aﬂoramento de um banco de areia por ocasião da maré
baixa onde os turistas passam parte do seu dia. Eles
chegam à tarde e se dirigem até lá para este espetáculo da natureza paraibana que é assistir ao pôr-dosol em Jacaré”. Isso signiﬁca que vai adentrar a barra
do porto de Cabedelo em direção ao estuário do rio
Sanhauá para lá assistir a esse evento. Quando termina, que é exatamente o pôr-do-sol, o sol se esconde,
a Capitania dos Portos não permite que esses barcos
retornem à praia, ao lado do mar.
Os proprietários dessas embarcações de turismo
são forçados a desembarcar os passageiros, os turistas,
no Jacaré. Só que o Jacaré não tem nenhuma estrutura pública para recebê-los. Ele me dizia de uma forma
simplória: “Senador, tenho de jogá-los na água ou na
lama”. Era um apelo no sentido de que seja construído
um trapiche, um píer, lá no município de Cabedelo, na
Praia do Jacaré, para receber o desembarque desses
turistas na parte da noite.
Assim estou fazendo. O nosso gabinete está providenciando os estudos de engenharia e de impacto
ambiental para que seja construído um píer deﬁnitivo.
Muitas vezes se faz um píer provisório, de madeira,
que tende a desmoronar rapidamente. Então, estamos
providenciando tudo isso para dar um plus ao turismo
da Paraíba. Tenho certeza de que, em uma próxima
visita do Senador Heráclito Fortes, vamos embarcálo ou desembarcá-lo, eventualmente, nesse trapiche,
nesse píer público, que favorecerá o turismo que já se
desenvolve naquela região.
Dando sequência, Sr. Presidente, como também
ﬁz questão de realçar em oportunidade anterior, essa
diversiﬁcação de nacionalidades e de interesses é fundamental para que se crie um ambiente de investimentos consolidado e sustentável a longo prazo.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
uma nova vocação que se abre para o Estado. Nunca
tivemos uma tradição forte nos negócios internacionais. Ela extrapola, e muito, o universo circunscrito
pelo mercado imobiliário. Na prática, cobre um leque
excepcionalmente largo de iniciativas que serão traduzidas em mais desenvolvimento, mais empregos,
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melhores rendimentos e em incremento da riqueza a
ser compartilhada por todos.
É dentro desse cenário espetacularmente inovador que acontece a volta ao caminho de casa, a
migração no sentido inverso.
A Paraíba, meus nobres Pares, é um Estado pequeno, mas forjado na luta e na bravura de sua gente. Por isso, num acerto de contas com a história, ser
chamado, hoje, de “paraíba” signiﬁca o elogio da coragem, do destemor, do desapego de si em favor do
próximo e, principalmente, a possibilidade de futuro,
escrita com as próprias mãos.
A construção de uma Nação como o Brasil não
se faz apenas por alguns, menos ainda por poucos:
é na solidariedade multifacetada de uma sociedade
plural como a brasileira que se pode construir uma
grande potência.
A Paraíba e os paraibanos não são exceção à
regra. Valentes, eles enfrentaram e enfrentarão as
barreiras para tornar o Brasil o gigante mundial que
todos desejamos.
Sr. Presidente, desde as lutas coloniais para expulsão dos invasores franceses e holandeses até as
lutas atuais para expulsão das desigualdades sociais,
os “paraíbas” têm se destacado na defesa do Brasil,
da Paraíba e de nossa gente.
A essas intrépidas paraibanas e a esses bravos
paraibanos quero render minha homenagem, e ecoar
o orgulho de representá-los no Senado Federal.
Obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância, porque me estendi um pouco no tempo, mas em parte fui
motivado por ter sido aparteado pelo nobre Senador
Heráclito Fortes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Desejo me congratular com o Senador Roberto
Cavalcanti pelo discurso que acaba de proferir, numa
apologia e numa verdadeira exaltação ao seu Estado,
a Paraíba.
Concedo a palavra à Senadora Selma Elias.
Antes, porém, há uma inscrição, como Líder, do
Senador Alvaro Dias, que falará em nome do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobre
Senador João Faustino, do Rio Grande do Norte, Srs.
Senadores, Srª Senadora, visitantes de Santa Catarina
que nos honram com sua presença – aos visitantes da
galeria, a nossa homenagem –, creio que é oportuno
fazer uma análise das providências adotadas ontem,
tanto pelo Governo quanto pela oposição, relativas às
denúncias que lastimavelmente, mais uma vez, provocaram indignação em parte da sociedade brasileira.
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Eu começaria relatando a aﬁrmação do ex-Deputado José Dirceu, um prócer petista de grande inﬂuência que, pelo que se anuncia e se eventualmente
o seu partido vencer as eleições, terá papel preponderante no novo governo. Ele, além de aﬁrmar que a
eleição de Dilma Rousseff é mais importante do que
a eleição de Lula, porque ela representa o projeto político do partido e vai depender muito mais do partido
do que Lula, já que este se sobrepôs à própria agremiação partidária, destacou que as teses defendidas
pelo PT ao longo do tempo, ignoradas durante o período Lula de Governo, poderão ser ressuscitadas se
eventualmente chegar ao poder Dilma Rousseff. Essa
é uma questão que cabe muito mais ao PT do que a
nós. Porém, de qualquer maneira, é um registro que
se faz necessário nesta fase ﬁnal da campanha eleitoral, até porque o povo brasileiro precisa saber quem
elege e que modelo de governo terá em consequência
da escolha feita.
Mas o que eu queria destacar das palavras de
José Dirceu é que ele criticou o que chamou de abuso do poder de informar. Repito: “Abuso do poder de
informar”. Houve um tempo em que se considerava
que a imprensa brasileira era petista, que defendia os
interesses do PT e que, nas redações dos jornais do
País, só existiam petistas. Essa era a constatação que
se fazia há alguns anos. É evidente que nem todos nós
concordávamos com isso. Mas esta era uma aﬁrmação reiterada: a imprensa brasileira tinha o carimbo do
PT para muitos neste País. E, agora, ao contrário, há
petistas, históricos inclusive, que acusam a imprensa
brasileira de ser oposicionista. É mais fácil acusar a
imprensa do que justiﬁcar crimes, falcatruas, corrupção,
ilegalidades, arbitrariedades. E é o que tem acontecido.
Até é possível que, em determinado momento, o espaço maior da mídia seja ocupado pela oposição como
consequência natural dos fatos produzidos.
Ora, o rosário de crimes ocupa um espaço grande
da mídia; não há como ignorar a existência de tantos
crimes, de tantos escândalos, de tantas falcatruas.
E se há algo competente, na imprensa nacional, é o
jornalismo de investigação. Então, é evidente que há
uma competição, em determinados momentos da vida
pública brasileira, entre jornalistas e veículos de comunicação, uma competição na busca da notícia, da
informação, da revelação, da denúncia, da descoberta.
E é natural que seja assim. É por isso que aquele estadista norte-americano aﬁrmou, certa vez: “Entre um
governo sem imprensa e a imprensa sem governo, eu
preﬁro a última alternativa” – Thomas Jefferson.
Portanto, eu não creio que seja adequado responsabilizar a imprensa pelos crimes de corrupção
praticados no Brasil.
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Vejam, agora, estamos comemorando quatro anos
do escândalo dos aloprados. O chamado escândalo
dos aloprados – vamos rememorar porque, aﬁnal, são
tantos escândalos que é até natural que as pessoas
não o identiﬁquem – é aquele que, na campanha passada, há quatro anos portanto, foi denunciado: apareceu uma mala com R$1,75 milhão, num hotel em
São Paulo, recursos sem origem, destinados a pagar
por um dossiê falso que tinha como objetivo alvejar a
candidatura de José Serra ao governo paulista. E foi o
próprio Presidente Lula que denominou de “aloprados”
aqueles que se encarregavam dessa operação.
O que importa dizer agora é que se passaram
quatro anos e não há notícia de punição. Então, vamos
lá: de onde veio o dinheiro? Não sabemos. Até hoje não
se informou à sociedade brasileira de onde vieram os
R$1,75 milhão carregados em uma mala. E quais são
os aloprados? Alguns nomes apareceram na imprensa,
mas não houve responsabilização criminal.
Informa a imprensa, hoje, que o Ministério Público Federal ainda não decidiu se leva os envolvidos
à Justiça. Ou seja: se os envolvidos num escândalo
dessa natureza não são levados à Justiça, talvez os
bandidos que estão presos nas nossas penitenciárias
passem a ter o direito de pedir: “Abram as portas das
penitenciárias. Somos iguais perante a lei”. Se podem
carregar uma mala com R$1,75 milhão, sem origem,
para pagar um dossiê criminoso e nada acontece, por
que manter as nossas penitenciárias abarrotadas de
marginais? Ou a lei não é igual para todos?
O Procurador da República Mário Lúcio Avelar,
que atuou inicialmente, saiu do caso, e o novo está
de férias. É uma coincidência. O Ministro Relator do
processo do mensalão está de licença; o outro Procurador está de férias. Isso nos faz supor que há uma
estratégia deliberada de protelação para aguardar as
eleições de 3 de outubro.
Resultado conhecido, aí vamos trabalhar, aí vamos recuperar o tempo perdido, aí vamos fazer com
que os processos caminhem no Ministério Público, no
Judiciário. Essa é a estratégia eleitoral. Ou não é estratégia eleitoral? Espero que não seja, mas se não é
estratégia eleitoral, por que tanto tempo? O mensalão,
cinco anos. O mensalão, 2005; os aloprados, 2006. Também pudemos conhecer informações sobre avião que
voava carregando dinheiro em espécie; tivemos, nesse
período todo, informação de militante do PT carregando
dólares na cueca. Enﬁm, foram tantos os escândalos,
e nós perguntamos: quem foi punido? Quem está na
cadeia? Houve responsabilização criminal? Porque o
Presidente da República disse, lá em Santa Catarina,
há poucos dias, que “a turma dele mata a cobra e mostra a cobra”. Eu não vi a morte da cobra, muito menos
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a cobra, em relação a esses escândalos produzidos
sob a égide do Governo “lulopetista”.
Mas, Sr. Presidente, ontem, o Governo agiu. Num
primeiro momento, o Presidente da República desdenhava. Num comício no ABC paulista, ele brincava:
“O que é sigilo? Onde está esse sigilo? Esse tal de
sigilo?” – subestimando a inteligência das pessoas. E
me lembro que, num dos livros de autobiograﬁa, o livro de autobiograﬁa de Hillary Clinton, ela conta que,
quando do episódio Watergate, nos Estados Unidos,
ela, Bill Clinton e outros juristas foram escalados para
identiﬁcar justiﬁcativas para o impeachment do presidente Nixon. Entre as justiﬁcativas, aquela que mais se
ressaltava era a quebra de sigilo ﬁscal, ou seja, invadiram a privacidade das pessoas violando o sigilo ﬁscal,
para armazenar informações que seriam utilizadas, na
campanha eleitoral, contra o Partido Democrata nos
Estados Unidos. Lá, não acabou em pizza; lá, o presidente perdeu o mandato. O presidente foi obrigado a
renunciar ao seu mandato. Aqui, o que acontece? O
Ministro da Fazenda convoca a imprensa e anuncia:
“Estamos tomando providências”. Agora, quem violar
sigilo ﬁscal é demitido”. Mas antes não era demitido?
É preciso o Ministro da Fazenda anunciar que violação
de sigilo ﬁscal tem como consequência primeira a demissão do servidor público responsável pelo crime? É
preciso adotar uma medida provisória para que o País
saiba, os servidores públicos saibam que a violação de
um sigilo ﬁscal, preliminarmente, importa na demissão
do responsável? E as outras medidas insigniﬁcantes
diante da violência do crime praticado contra brasileiros, especialmente localizados na oposição?
É encenação! Isso não passa de um espetáculo
de marketing do Governo, na tentativa de abafar o escândalo, primeiramente ocupando o espaço de mídia
para reduzir o espaço da denúncia, competindo com
o espaço da denúncia.
Anuncia-se, de outro lado, investigação, e é evidente que o cidadão menos avisado vai se impressionar:
“O Governo está tomando providências. Vai investigar
e vai punir”. Mas que investigação é essa? Para usar
um linguajar bem popular, bem ao estilo do Presidente
Lula, é “o cabrito cuidando da horta”. Ora, são instrumentos do próprio Governo, nomeados pelo próprio
Governo. E já há precedente: atuam muito mais para
acobertar do que para revelar, como ocorre, agora, na
Receita Federal. A Corregedoria investiga para revelar
ou para acobertar? A Corregedoria da Receita Federal
investiga para acobertar, para proteger, para blindar
os principais responsáveis pelo crime de violação do
sigilo ﬁscal. Ou não?
Qual é a estratégia adotada? A versão de hoje
desmente a de ontem e espera a de amanhã para ser
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desmentida. O despiste: ora foi D. Antônia que violou o
sigilo, ora aparece uma Adenilde, depois foi um ofﬁce
boy que levou a procuração, enﬁm, procuram embaralhar. Na verdade, cabe a responsabilização do Secretário da Receita e do Corregedor da Receita, porque
estão obstruindo as investigações para proteger criminosos, porque o crime o Governo já admitiu existir.
O próprio Ministro da Fazenda, de forma inusitada
também, vai e se dirige ao País, dizendo: “Não, isso é
normal, isso é banal, isso acontece a toda hora”. Ora,
um crime que afronta a Constituição do País, o Código
Tributário Nacional, um crime que é, sim, uma ameaça
ao Estado de direito é banalizado pelo próprio Governo.
O próprio Governo admite que o crime existe, mas não
quer que criminosos apareçam e adota essa estratégia
de obstrução das investigações com o despiste, com a
mistiﬁcação, para ganhar tempo, a ﬁm de que as eleições transcorram e isso caia no esquecimento, como
ocorreu em 2006, porque, em 2006, também sigilos
foram violados, de muita gente, e nenhuma providência
conhecida foi consumada, nenhuma punição rigorosa
foi anunciada. Aliás, em matéria de quebra de sigilo, o
Brasil vai se transformar em campeão mundial.
Olha aqui mais uma informação no dia de hoje:
400 mil pedidos da Petrobras de quebra de sigilo. Mas
por que uma empresa estatal haveria de pedir à Polícia Federal, ou à Polícia Civil, ou a qualquer policial,
ou a qualquer espião realizar espionagem, invadindo
direitos consagrados constitucionalmente para violar sigilos? Com que direito a direção da Petrobras
faz isso? Autorizada por quem? Pelo Presidente da
República? Há justiﬁcativa para violência às normas
jurídicas impostas como garantia de sustentação do
Estado de direito? Como pode a direção da Petrobras
fazer isso? E o que acontece? Agora, o inquérito foi
enviado ao Ministério Público.
Vejam aqui que coisa interessante: três funcionários da Petrobras disseram, ao depor, que pediam de
oitocentos a mil pesquisas de antecedentes criminais
por semana. Em troca, a estatal dava material de escritório, cesta de Natal e brindes a policiais. As pessoas
que tiveram sua vida vasculhada eram candidatas a
emprego na estatal ou eram terceirizadas.
Esta é uma prática do atual Governo. Isto faz
parte da cartilha. É um item indispensável no roteiro
de realizações do atual Governo.
Enﬁm, Sr. Presidente, a banalização deste crime
pode não incomodar pessoas menos avisadas, mas
as pessoas esclarecidas deste País, especialmente
aquelas que participaram ativamente do processo de
redemocratização do Brasil, não podem aceitar passivamente essa violência. E a indagação que se faz é:
e os partidos políticos? E as entidades?
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Sr. Presidente, a presença do Ministro da Fazenda, diante desses fatos, anunciando as providências
que anunciou, é patética. É uma aparição esdrúxula,
estapafúrdia. Não são providências que se compatibilizem com a gravidade do momento que vivemos com
a violação de sigilo e com a prática da corrupção no
Governo.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Permitame V. Exª um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Já concederei o aparte à Senadora Marisa Serrano.
Quero também abordar o que se anunciou como
providência relativamente ao “propinoduto” instalado
no quarto andar do Palácio do Planalto.
Senadora Marisa Serrano, concedo, com prazer,
o aparte a V. Exª.
A Srª Marisa Serrano (PSDB – MS) – Obrigada,
Senador Alvaro Dias. Quando a gente fala em sigilo
ﬁscal, em sigilo bancário, as pessoas, às vezes, não
têm a exata dimensão do fato. Mais grave ainda é saberem do seu salário, saberem no que você gasta, de
onde entrou o dinheiro, como é que você o recebeu
e como é que você o gastou. Cidadão nenhum deste
País quer ser bisbilhotado, quer que bisbilhotem sua
vida. A gente fala em sigilo bancário e em sigilo ﬁscal,
Senador Alvaro, e as pessoas, às vezes, não percebem
a gravidade. Ninguém aceita que as pessoas ﬁquem
bisbilhotando sua vida a ﬁm de saberem o quanto
ganha, onde gastou o dinheiro e por que o gastou.
Cada um tem de ter a sua liberdade, a liberdade de
poder gerir sua própria vida. Esse é o problema maior.
Como V. Exª disse, é muito grave ver a vida vasculhada. E ver a vida vasculhada ninguém aceita. Agora,
causa-me espanto, Senador Alvaro Dias, ver a apatia
do povo brasileiro nesse momento. Situações graves
ocorrendo, não só nessa área, mas em outras áreas
também, o ex-Ministro José Dirceu dizendo aí que a
imprensa é livre demais, que precisamos calar a boca
de quem fala muito, quer dizer, as coisas acontecendo neste País, mostrando o rumo que as coisas estão
tomando, e a gente não vê uma revolta popular, não
vê a população realmente indignada com esses fatos
todos. Parece até que é só coisa da oposição. Parece
até que é só nós que vemos isso: a quebra do Estado de direito, que justamente faz com que o País se
apequene frente a todos esses fatos; que as nossas
maiores virtudes, as virtudes de um povo que se quer
sério, que se quer conﬁável, vão por água abaixo. E o
povo brasileiro aceita isso. É hora de reagir, Senador
Alvaro. É hora de o povo brasileiro reagir e ver que não
é possível a gente conviver com questões tão sérias
como essa. Acho que o povo ainda não se aquilatou.
Sei disso porque, às vezes, um funcionário, vamos pe-
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gar um funcionário desta Casa, do Senado, não quer
que o holerite dele esteja na mão de todo mundo; não
quer que todo mundo saiba o que ele ganha e no que
ele gasta. Isso é quebra de sigilo. Isso é colocar a vida
da pessoa na rua. É por isso que estamos brigando,
para que as liberdades democráticas sejam mantidas
neste País, para que o Estado de direito aconteça neste
País. É por isso a nossa luta, e não porque somos da
oposição. Queremos que homens e mulheres da oposição e da situação, gente que conﬁa no País, gente
que percebe o que está acontecendo, não permitam
que a corrupção desenfreada, que o aparelhamento
desenfreado, que o mal feito desenfreado tomem conta
de um País como o nosso. Parabenizo V. Exª pela fala.
Vamos continuar lutando por aquilo em que acreditamos. Muito obrigada.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senadora Marisa Serrano. Na verdade, querem...
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB –
RN) – Senador Alvaro Dias,...
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (João Faustino. PSDB – RN)
– A Presidência gostaria apenas, interrompendo V. Exª,
de registrar a presença de estudantes e professores
do curso de Direito do Centro Universitário de Anhanguera, Estado de São Paulo, que participam desta sessão onde se discute, com muita exaustão e com muita
propriedade, o Estado de direito no Brasil.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador.
É emblemática a presença de estudantes de Direito no momento em que o Brasil é sacudido em razão da violência que se pratica como rotina, a violência banalizada à Constituição do País – repito –, com
ameaças visíveis ao Estado de direito.
Na verdade, quando denunciamos, quando criticamos, somos acusados, porque há aí uma inversão
de valores, há uma tentativa de se condenar quem
denuncia para absolver quem é denunciado. Traduzindo isso em linguagem bem popular: quem acusa
o criminoso deve ir para a cadeia, o criminoso não. É
isso que acontece no Brasil.
Veja o que diz a Ministra Chefe da Casa Civil da
Presidência da República, Erenice Guerra. Com todas
as denúncias, denúncias ricas em detalhes, em indícios, em depoimentos, com todo esse emaranhado
na estrutura da Administração Pública com o objetivo
de abrir portas para a corrupção, com tudo isso tendo
origem na Casa Civil da Presidência da República, ela
tem a ousadia de aﬁrmar que em favor de um candidato a ético e já derrotado, em tentativa desesperada da
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criação de um fato novo, que anime aqueles a quem
o povo brasileiro tem rejeitado.
Ora, Sr. Presidente, com que autoridade moral e
política a Srª Erenice Guerra agride verborragicamente
a José Serra? Ela está em condições de agredir agora
ou ela teria que, primeiramente, dar explicações sobre
esse “propinoduto” da Casa Civil? Antes de atacar,
justiﬁque-se, explique-se, defenda-se, busque ter autoridade política e moral para o ataque. Sinceramente,
se esse é o atacante do time do Lula escolhido para
alvejar a oposição, parece-me que a escolha não foi
muito adequada, especialmente neste momento.
É como se nada estivesse acontecendo no Governo, mas vai para as páginas de jornais e se lê: “escritório assinou dois contratos sem licitação. [...] onde
Israel Guerra, ﬁlho da Chefe da Casa Civil, costumava
despachar, assinou dois contratos, sem licitação, com
a União”. É isso que a Srª Erenice Guerra tem que explicar, é dessa denúncia que ela tem que se defender,
e não é agredindo o candidato de oposição que ela
terá a sentença de absolvição.
Aí adiante ela diz que é factóide. A Dona Dilma diz que é factóide. A candidata à Presidência da
República disse que o caso Erenice é outro factóide,
factóide com contratos assinados sem licitação. Aí,
adiante, encontra-se outra notícia: “auditoria liga irmão
de Erenice a desvios”. Foram R$5,8 milhões desviados. A própria Controladoria-Geral da União auditou
e veriﬁcou. Esse é irmão.
Mas vamos adiante.
A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Senador, V. Exª
me concede um aparte?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu já concederei. Deixe-me só... Aí outra notícia: “Empresas de
Erenice só existem no papel”. Aí nós encontramos no
jornal Correio Braziliense uma pirâmide de quem é
quem, ou seja, são os amigos, os parentes, os laranjas,
os servidores públicos, todos vinculados à Srª Erenice Guerra num esquema supostamente de corrupção.
Vamos ser justos e corretos. Ainda não houve investigação ﬁnalizada. Vamos usar a expressão “suposto
esquema de corrupção”. E aqui há um descritivo sobre
o que ocorreu. Eu gostaria apenas...
Aqui um dos citados é o Sr. Marco Antonio Oliveira. Ele foi responsável pelos principais contratos celebrados na Infraero durante certo tempo, contratos que
foram denunciados como irregulares. Quando houve a
mudança na área, pretendeu-se nomear o Sr. Marco
Antonio Oliveira. O Ministro Nelson Jobim não acolheu a sugestão, e ele não foi nomeado, mas foi para
a Vice-Presidência dos Correios e era Vice-Presidente
dos Correios exatamente quando este contrato, agora
denunciado, foi assinado.
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A mãe do Marco Antonio, inclusive, consta – provavelmente, o seu nome foi utilizado – como sócia dessa
empresa, da empresa do ﬁlho de Erenice.
(Interrupção do som.)
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Ela mora
no interior de Minas. Evidentemente, o seu nome foi
utilizado. A expressão é pejorativa, mas foi utilizada.
Como é corriqueiro utilizar-se desta expressão, seu
nome foi utilizado como “laranja” para compor, evidentemente, essa empresa.
Eu vejo que o Senador Roberto Cavalcanti está
acionando a campainha para que eu conclua o meu
pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Não! Eu tenho a maior consideração.
Regimentalmente, V. Exª teria direito a cinco minutos.
Foram dados, até agora, trinta e cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Não. Regimentalmente, vinte minutos. Em sessão não deliberativa, o horário da liderança é de vinte minutos. Mas o
Regimento já foi rasgado nesta Casa há muito tempo.
O Regimento foi rasgado há muito tempo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – V. Exª é um defensor da legalidade.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Na verdade,
o que conduz os trabalhos da Casa é a benevolência
de quem preside ou não.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – V. Exª quanto tempo deseja?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Eu vou
concluir, até porque...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Não, não. Darei a V.Exª o tempo que
achar conveniente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Quanto tempo deseja?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – V. Exª é
elegante. Vou conceder um aparte à Senadora Kátia
Abreu, depois procuro concluir o meu pronunciamento
o mais rapidamente possível.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Mas peça. Quanto tempo deseja?
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Não há
necessidade de estabelecer um tempo, porque vou
ser sucinto. Vou utilizar toda a minha capacidade de
síntese para encerrar este pronunciamento o mais rapidamente possível.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Fui assessorado pela Mesa que, na
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verdade, informou que, no dia de hoje, o tempo seria
de cinco minutos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Hoje não
há sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Mesmo assim.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Quando
não há sessão deliberativa, o Regimento possibilita
vinte minutos para a liderança.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – De vinte V. Exª teve mais quinze e terá
quanto tempo desejar.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Essa tem
sido a norma utilizada nesta Casa. Se não está escrito no Regimento, é usual que, quando não há sessão
deliberativa, o horário de liderança passe a ser vinte
minutos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Por isso estou perguntando quanto
tempo V. Exª deseja.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Evidentemente, o horário de liderança nesta Casa tem sido de
quarenta minutos ou uma hora, dependendo do interesse da Casa e de quem preside a sessão. Obviamente
talvez esse assunto não seja tão interessante. Mas
agradeço a V. Exª que tem sido sempre um cavalheiro,
muito elegante, um Senador cordial.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – V. Exª terá quanto tempo desejar.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Concedo
a palavra à Senadora Kátia Abreu.
A Srª Kátia Abreu (DEM – TO) – Obrigada, Senador Alvaro Dias. Quero parabenizar V. Exª pelo pronunciamento e pela atenção que tem dispensado a
essas questões que estão acontecendo no Brasil,
dedicando-se com detalhes e de forma muito justa e
muito correta em relação a essas aberrações que estamos vendo todos os dias. Realmente, é desanimador
ao que estamos assistindo no País. Não é uma disputa democrática pelo debate, pela convicção, pelos
argumentos, pelas propostas. Estamos vendo, de um
lado, um candidato que se chama Serra disputando a
eleição com o Governo do PT. Ele não está disputando
com uma candidata apenas. Ele está disputando com
um governo de que um partido tomou conta. É uma
disputa desleal, injusta, em que o Presidente não é o
cabo eleitoral da campanha, mas o general, é quem
faz todo o comando da campanha. Sinceramente, é
devastador para a democracia toda essa bisbilhotice
averiguando a vida alheia. No interior – e a Senadora
Marisa Serrano aqui explicou muito bem –, quebra de
sigilo bancário, quebra de sigilo ﬁscal, é o mesmo que
invadir a sua casa sem tocar a campainha, sem bater
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à porta e sem ser a sua comadre. É um estranho que
invade a sua vida, é um estranho que invade a sua
intimidade, que invade, na verdade, a sua alma, que
invade aquilo que você tem de direito. O resultado de
suas contas bancárias, seu saldo bancário, é um direito de propriedade. Aquele dinheiro que está na sua
conta, salvo engano, não sendo de mensalão produzido pelo Governo, é fruto de labor, de trabalho, de suor
das pessoas. Portanto, ninguém precisa estampar a
escritura de suas propriedades, o saldo de suas contas bancárias. Elas são individuais, pessoais. É um
direito que o cidadão tem em qualquer democracia.
Não queiram fulanizar uma situação dessa como se
a quebra do sigilo bancário e ﬁscal pudesse ser uma
coisa simples. Isso é agressão máxima à democracia.
E ainda somos obrigados a assistir ao Presidente ir
a Santa Catarina, como fez na segunda-feira, inaugurar obras, fazendo campanha para a sua candidata
– porque ele não sai da TV, como garoto-propaganda
dela. Inaugurou obras durante o dia, porque o candidato Raimundo Colombo, do Democratas, está em
primeiro lugar nas pesquisas, e ele não se conforma.
Foi lá inaugurar obras durante o dia. E à noite, num
“comiciozinho”, ele aproveitou para agredir pessoas.
Ele não convive com o adverso. Ele não convive com
a oposição. Alguém tem de dizer a esse senhor que
na democracia alguém ganha e alguém perde. Nem
sempre dá para ser unanimidade, graças a Deus! Não
dá pra ganhar em todos os Estados. Portanto, ele não
precisa ﬁcar tão feroz por isso, tão arrasado por isso,
tão triste e tão mal-educado com isso. Ele disse que o
nosso candidato Raimundo Colombo, do Democratas,
é um cordeiro vestido com pele de lobo, agredindo frontalmente a família Bornhausen. Agora, Sr. Presidente,
meu colega Senador, eu queria dizer que há também
ditados interessantes. Ele disse que é lobo em pele
de cordeiro. Mas também tem um ditado interessante
que diz que a mulher de César tem que ser honesta e
tem que parecer honesta. Agora, com este Governo é
diferente: não precisa nem parecer e nem ser honesto.
É o lobo na pele do lobo, infelizmente. Muito obrigada,
Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senadora Kátia Abreu.
Ouço, com prazer, o Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador
Alvaro Dias, V. Exª tratou de alguns temas da maior
seriedade, de fatos que ocorrem hoje no País, e nós
chegamos a achar que o País está anestesiado. Essa
invasão de privacidade às contas de cidadãos brasileiros é inaceitável. É evidente que nós estamos aqui
tratando de três ou quatro casos, porque se tratam de
pessoas notórias, cujo pai, cujo sogro ou o próprio – no
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caso – Eduardo Jorge tem uma militância política direta.
Quantos empresários não foram vítimas de chantagens
de partidos políticos para fazer doações à Receita Federal. Os indícios existem. Os jornais publicaram, à época,
casos concretos. E nada disso nunca foi apurado. Nós
estamos vivendo, Senador Alvaro Dias, realmente, um
período de difícil compreensão. Esse escândalo envolvendo a Chefe da Casa Civil, seu ﬁlho e os Correios
e Telégrafos, além da imoralidade do ato do tráﬁco de
inﬂuência, tem algo que a Nação brasileira não pode
aceitar, que foi a falência do Sedex. O Sedex brasileiro,
a rede postal noturna, foi, durante anos a ﬁo, modelo
para o mundo. Campeão de eﬁciência, ganhou medalhas, teve o reconhecimento mundial. Disputava com
o correio inglês e, salvo engano, com o correio suíço;
ganhava do correio japonês e do correio americano.
De repente, entra nesse caos. Um caos anunciado.
Se a imprensa for examinar direito, tiver interesse em
examinar direito, é preciso ver que algumas empresas
que atuavam no setor há trinta, quarenta anos, foram
desqualiﬁcadas de maneira muito esquisita para que
essa MTA, MTB, sei lá, MT alguma coisa, tivesse um
lugar ao sol de maneira pouco clara. E agora os fatos
vêm à tona. Havia o dedo Palácio do Planalto, através
da Chefe da Casal Civil lá dentro, que teve a ousadia
de colocar um sócio da empresa numa diretoria. Isso
é uma coisa inaceitável” Esse assunto para mim não é
novo, porque uma das empresas prejudicadas é uma
empresa vizinha ao meu Estado, a Transportes Aéreos
Fortaleza, que durante muitos anos serviu aos Correios
e passou a ser perseguida de maneira afrontosa até
ser sufocada para que se abrisse espaço para... Aliás,
eu tive um encontro, fui ao Ministro, juntamente com
o Senador Inácio Arruda, do Ceará, de maneira clara,
transparente, defender uma empresa nordestina. E
eu, naquela época, dizia: “Olha, são as empresas do
Centro-Oeste querendo acabar com a única empresa
que no momento atua no setor”. A empresa hoje passa diﬁculdades. E agora está muito claro o que havia
por trás disso tudo. Em um país onde as leis são respeitadas, cabe uma ação de indenização por parte
dessa empresa prejudicada, porque agora está claro
o privilégio dado a uma empresa que tinha como seu
representante legal nada mais nada menos do que o
ﬁlho da Ministra Chefe da Casa Civil. É lamentável, é
verdade. Agora, duvido que dê em alguma coisa. Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Heráclito Fortes.
Vou concluir, Sr. Presidente, agradecendo...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Alvaro Dias, só uma referência.
Nós estamos recebendo os alunos do 3º ano do ensino
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fundamental da Escola Classe 56, de Ceilândia, Distrito
Federal. V. Exª está tendo o privilégio de, além da TV
Senado, ter ﬁsicamente a presença desses jovens.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – E esses
são felizes porque ainda não terão seus sigilos violados. Nós esperamos que quando se tornarem de maior
idade não passem por essa fase em que direitos individuais são ignorados.
Mas, Sr. Presidente, eu creio tratar-se de uma
missão que caberia a todos nós aceitar: defender as
instituições brasileiras. Nós estamos assistindo à fragilização das nossas instituições. Por isso o nosso desejo,
ao encaminharmos ao Procurador-Geral da República
representação que pede a instauração dos procedimentos para investigação judiciária e eventualmente a
responsabilização criminal, tem o objetivo de defender
as instituições do País. O que não se admite mais é
essa estratégia adotada pelo Governo de proteger os
desonestos. Não há, da nossa parte, nenhum desejo
de levar à desmoralização uma Comissão de Ética ou
a Corregedoria da Receita ou a Corregedoria-Geral
da União. Não é esse o nosso desejo.
Mas nós temos um Estado aparelhado. Aliás, um
Estado policial aparelhado. O Estado que faz espionagem, que admite a violação dos sigilos e que acoberta
esquemas de corrupção, supostamente em nome de
um projeto de poder, porque também em relação a
esse propinoduto atual da Casa Civil se aﬁrmou que
os recursos seriam destinados a pagar compromissos
de natureza política. Ou seja, supõe-se que seja em
nome de um projeto de poder.
Crimes são praticados para se chegar ao poder,
crimes são praticados para nele permanecer. O que
cabe não é ganhar uma eleição. Cabe, acima disso,
defender as instituições públicas do Brasil, o que ontem
desta tribuna aﬁrmei, que não desejava ver a reedição
do stalinismo no Brasil, porque o stalinismo apagava
fotos e reescrevia textos para acobertar crimes e proteger criminosos. Que isso não se faça no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias,
o Sr. João Faustino deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Com todo o carinho, vou receber esse
“muito obrigado” de V. Exª, porque quatro Senadoras
estão na ﬁla: Selma Elias, Marisa Serrano, Níura Demarchi e Kátia Abreu. E muitas delas sinalizaram para
V. Exª nesses cinquenta minutos.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à
Senadora Selma Elias.
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O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Sr.
Presidente, com todo respeito a V. Exª e à sua preferência pelas mulheres, quero lembrar que também há
Senadores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Mas V. Exª está lá atrás. Lamentavelmente, V. Exª deverá ser o décimo orador a falar.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – O
décimo?
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Sim, o décimo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não,
não existe...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Na ordem de inscrição, V. Exª é o sétimo, mas há dois líderes. Sete mais dois são nove, e
há mais o senhor. Tenho a certeza de que alguns não
estarão aqui, mas V. Exª está...
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Não
me queixo de ouvir as mulheres, não. Fiquei incomodado por V. Exª não me citar. Sou minoria aqui hoje, e
V. Exª não pode esquecer as minorias.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Vai falar como líder? Eu não estava na
Presidência, quando V. Exª fez esse pedido.
Desculpe-me, Senadora Selma Elias. A próxima
Senadora a falar, como Líder do Democratas, será a
Senadora Kátia Abreu.
Tem a palavra a Senadora Selma Elias. Desculpe-me.
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, inicialmente, eu gostaria de fazer um cumprimento especial. Hoje, recebemos na Casa a visita
do Prefeito do meu Município, o jovem Prefeito José
Roberto Martins, que veio até Brasília para uma audiência com a Ministra do Meio Ambiente e que está
acompanhado também do Prefeito da cidade litorânea
de Garopaba, nossa vizinha, o Prefeito Luiz Nestor ou
Luiz da Silva. Também recebemos o Vereador Elisio
Sgrott; o administrador do Porto de Imbituba, o Sr. Jeziel Pamato; e o representante da ACIM, do Conselho
da Área de Proteção Ambiental (APA), Sr. Joaquim
Guarache. É um prazer, uma alegria recebê-los!
A nossa audiência, hoje, com a Ministra do Meio
ambiente foi muito produtiva. A Ministra Izabella entende que há necessidade de se manter aberto o diálogo, para se consolidarem os interesses de todos
os segmentos dentro da Área de Proteção Ambiental
da Baleia Franca. O desenvolvimento sustentável é a
meta a ser alcançada por todos nós.
Ainda hoje, acompanhando os prefeitos, vamos
até o Serviço de Proteção da União (SPU), para falar
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das terras da União em Imbituba, de interesse de todo
morador da Vila Operária.
Sr. Presidente, cada um cresce, aproveitando suas
próprias qualidades e sua vocação. E lhes digo por
que faço essa aﬁrmação. Assim me expresso, porque
estou aqui representando o Estado de Santa Catarina,
que tem uma vocação enorme para o turismo e que
foi dotado pela natureza com belezas extraordinárias.
Além disso, Santa Catarina é habitada por um povo
ordeiro, trabalhador, hospitaleiro, generoso, capaz de
fazer os visitantes sentirem-se como se estivessem
em suas próprias casas.
Em 2009, foi realizada em Florianópolis, entre os
dias 14 e 16 de maio, a 9ª Conferência Global sobre
Viagens e Turismo. Nesse evento, Sr. Presidente, que
contou com a presença do Presidente da República,
foi apresentado um importante estudo sobre impacto
econômico, elaborado pela World Travel & Tourism
Council (WTTC). De acordo com o estudo, o turismo
é muito importante para o Estado de Santa Catarina.
Por isso, digo da minha alegria de ver hoje, aqui, dois
Prefeitos de cidades turísticas, das mais representativas do meu Estado. Santa Catarina é responsável
pela movimentação de US$6 bilhões, ou seja, 12,6%
do Produto Interno Bruto (PIB), gerando cerca de 500
mil empregos, o que equivale a 11,9% dos postos de
trabalho do Estado.
Geoffrey Kent, do WTTC, relatou, durante o evento, que era a primeira vez em que a entidade, em parceria com a Oxford Economics, mensurava a contribuição econômica do turismo para um único Estado
do Brasil. Ele também adiantou que o estudo embute
a previsão de que, até 2019, a movimentação econômica do turismo no Estado chegará a US$12,8 bilhões,
o dobro, portanto, da atual, dando trabalho a 696 mil
proﬁssionais da área.
Por sua vez, Jean-Claude Baumgarten, Presidente do WTTC, fez o seguinte comentário, por ocasião da abertura da Conferência e do lançamento da
pesquisa:
“Apesar de a previsão ser positiva, muito temos a fazer. A concorrência internacional é acirrada; portanto, todas as partes interessadas deverão fazer um esforço conjunto
para chegar a esse cenário. O governo e os
parceiros públicos e privados devem garantir
que o desenvolvimento do setor turístico seja
sustentável, atingindo um equilíbrio saudável
entre as necessidades empresariais, a proteção de recursos naturais e o bem-estar da
população local.”
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entre as
principais atrações do Estado de Santa Catarina, posso destacar as praias maravilhosas, que, sem sombra
de dúvidas, podem ser colocadas entre as mais belas do mundo. A areia é limpa e branca; a água, azul
transparente. No litoral, as cidades mais conhecidas
e que dispõem de boa infraestrutura para atender aos
turistas se alternam com a paisagem rústica e pacata
de vilarejos de pescadores.
Apesar de a procura por atrações litorâneas concentrar-se na época do verão, as opções de lazer e
divertimento são oferecidas em Santa Catarina durante
todo o ano. A Rota do Sol, que compreende os Municípios de Balneário Camboriú, Penha, Itajaí e Porto
Belo, entre outros, tem vida noturna intensa e vasta
opção de gastronomia. O turista também conta uma
hospitalidade grande do povo daquela região, que é
também a região da nossa Senadora Níura.
Mas o turismo catarinense não vive apenas do
litoral, como ﬁca demonstrado nesta época ainda fria
no meu Estado, em que as cidades serranas são a principal atração, inclusive oferecendo-se a possibilidade
de o turista brasileiro se encantar com o espetáculo
da neve caindo. Gostaria, aqui, de fazer um destaque
para Urubici, a cidade mais divulgada no noticiário brasileiro, que é um dos pontos turísticos mais frios deste
País e que tem lindas pousadas e realmente merece
ser visitada. É a cidade mais fria do Estado de Santa
Catarina, onde podemos ver a neve.
Ademais, Srªs e Srs. Senadores, o calendário de
festas do Estado vem se constituindo uma atração que
as empresas de turismo promovem com grande sucesso
de público, e o retorno é considerável. Por isso, falamos
que Santa Catarina, Sr. Presidente, é, sem sombra de
dúvida, um Estado eminentemente turístico.
Essas atrações deram origem, por suas características, ao Circuito das Festas, que ocorre principalmente no mês de outubro. Por isso, convidamos todos
a visitarem Santa Catarina no mês de outubro, quando
há a Oktoberfest em Blumenau, a segunda maior festa
de cerveja do mundo, só superada pela de Munique; a
Fenarreco; a Marejada; a Fenaostra, na nossa capital;
e também a Festa das Tradições, na cidade de Joinville. Lá podemos ver a herança cultural dos primeiros
imigrantes: os alemães, os suíços, os noruegueses e,
posteriormente, os italianos.
Sr. Presidente, apesar de não descartar a preocupação com a necessidade de ações políticas voltadas
especiﬁcamente para o desenvolvimento do turismo no
Estado de Santa Catarina, minha expectativa é a de
que esse setor ainda trará muita prosperidade para o
Estado e para os nossos habitantes. O movimento da
economia gerará muitos empregos de boa qualidade,
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e os habitantes se beneﬁciarão do crescimento e do
desenvolvimento dessa economia.
O Estado de Santa Catarina, Srªs e Srs. Senadores, já pode ser considerado modelo no que se refere
à gestão do turismo. O nosso Governador é eminentemente voltado ao turismo, o Governador Leonel Pavan. Em setembro de 2009, foi lançado o programa de
incentivo ao turismo interno, denominado “Viver Santa
Catarina”, com a criação de roteiros integrados com os
temas Turismo Religioso e Festas Típicas. Há ainda,
senhores, opções também nas modalidades de Eventos e Negócios, de Turismo de Sol e Mar, de Turismo
Rural, de Turismo Náutico, de Turismo de Aventuras,
de Ecoturismo.
O trabalho integrado entre as diversas instâncias
do Governo também é importante para o desenvolvimento dessa área, que, certamente, trará grandes benefícios e desenvolvimento ao meu Estado. Em abril
passado, foi realizado o Seminário de Multiplicação
de Boas Práticas do Projeto Destinos Referência em
Segmentos Turísticos. Esse seminário, Sr. Presidente, aconteceu no Município de Urubici, por iniciativa
do Ministério do Turismo e do Instituto Casa Brasil de
Cultura, e contou com o valioso apoio da Prefeitura
daquele Município.
O turismo rural vem atraindo um número cada
vez maior de visitantes para a região das Encostas
da Serra Geral, tendo merecido já diversas reportagens mostradas no Brasil sobre os usos e costumes
da gente pacata do interior e seus produtos rurais de
excelente qualidade.
Sr. Presidente, para que o turista se sinta bem,
é necessário que o atendimento se dê de forma proﬁssional e qualiﬁcada. Em Santa Catarina, nós nos
preocupamos muito com o atendimento ao turista.
Nesse aspecto que vale não só para Santa Catarina,
é interessante saber que o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) direcionou recursos ao Programa FAT
– Giro Setorial Turismo, para possibilitar capital de
giro isolado, além da renovação dos equipamentos e
das instalações dos estabelecimentos, da melhora da
capacidade gerencial e de ações de capacitação proﬁssional e de qualiﬁcação de mão de obra. Para obter recursos desse Fundo, as empresas têm de estar
cadastradas no sistema de cadastro de prestadores
de serviços turísticos do Ministério do Turismo. Outro
requisito é fazer parte do setor de restaurantes ou ser
um estabelecimento de serviço de alimentação e bebidas, enquadrado no item especíﬁco da Classiﬁcação
Nacional de Atividade Econômica.
São tão diversas as possibilidades turísticas do
Estado de Santa Catarina, que seria muito extenso
elencar, nesta oportunidade, os inumeráveis recursos
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com que a natureza dotou meu Estado. O que dizer
também do povo hospitaleiro e amigo que lá habita?
Infelizmente, um fator que ainda deixa a desejar
é a parte de transporte aéreo. Observa-se que, além
das poucas opções, a cidade de Florianópolis, a nossa capital, constitui-se, ainda hoje, apenas um ponto
de escala ou de passagem, sem voos diretos para os
grandes centros. Outra deﬁciência é que raramente se
veem pacotes promocionais para a capital catarinense.
Quanto ao aeroporto, que já se vem mostrando obsoleto, há a previsão de um novo terminal de passageiros
a ser entregue ainda antes da Copa do Mundo.
Para quem prefere deslocar-se por via terrestre, temos de dizer que as principais estradas vêm se
multiplicando ou sendo melhoradas, como é o caso da
BR-101, que é federal, e a SC-401, estadual. Outras
receberão benefícios signiﬁcativos com a efetivação
de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para pavimentação, reabilitação ou
implantação de novos projetos rodoviários.
Senhoras e Senhores, Sr. Presidente, se falo de
turismo, tenho de falar da cidade mais bela de Santa
Catarina no que se refere ao turismo, que é a cidade
de Imbituba, que ﬁca no sul do Estado. Imbituba é um
dos Municípios catarinenses com maior potencial turístico. No inverno, somos a “capital da baleia franca”. Lá,
recebemos os visitantes e as baleias, que vêm, devido
às águas quentes, para amamentar seus ﬁlhotes. Srªs
e Srs. Senadores, em Imbituba, há 33 quilômetros de
praias tranquilas e as melhores ondas do Brasil para a
prática do surfe. Gostaria de dizer, inclusive, que nosso
Prefeito, que hoje está aqui, é um dos surﬁstas mais
bem renomados no meu Município e no meu Estado.
O esporte náutico é muito forte na minha cidade. Imbituba, Sr. Presidente, é a sede mundial do surfe nos
últimos três anos na América do Sul. Conhecer as
trilhas de Imbituba pode ser uma atividade feita a pé
ou a cavalo, para as pessoas de todas as idades. Os
restaurantes são excelentes, a gastronomia de frutos
do mar é maravilhosa.
Encerrando, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
gostaria de dizer que o turismo já é uma das principais
atividades econômicas do Estado de Santa Catarina.
O Governador Luiz Henrique se dedicou muito a fazer
com que nosso Estado fosse referência no turismo, e,
hoje, o Governador Leonel Pavan faz também uma administração voltada à melhoria do turismo em Santa
Catarina. A tendência de Santa Catarina é mais e mais
o crescimento: no verão, há o atrativo das praias; no
inverno, o atrativo das neves e também o das baleias
que para lá vão amamentar seus ﬁlhotes.
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Sem sombra de dúvida, ocupei este espaço para
dizer que Santa Catarina é o Estado, senhores, que
todos os brasileiros gostariam de conhecer.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Srª Senadora Selma Elias, eu sou
testemunha do encanto que são o Estado de V. Exª e
a cidade de Florianópolis. Faço o registro, realmente,
de que o aeroporto não condiz com a grandiosidade
do Estado e da capital, e ﬁquei curioso em conhecer
Imbituba. Na próxima ida a Santa Catarina, terei o prazer de conhecê-la.
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Visitenos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Pelo que V. Exª descreveu, deve ser
formidável.
A SRA. SELMA ELIAS (PMDB – SC) – É maravilhoso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Como oradora pela Liderança do Democratas, Senadora Kátia Abreu.
Com a palavra, a Senadora.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Sr. Presidente.
Eu gostaria aqui de lamentar profundamente o
que assistimos no Jornal Nacional desta semana. O
Jornal Nacional fez um belo trabalho, transmitido por
William Bonner e Fátima Bernardes, a respeito do número de fraudes eleitorais por todo o Brasil entre o período de 2003 a 2009. Encontraram, claro que com a
participação fundamental da Polícia Federal do nosso
País, mais de 5 mil processos com fraudes eleitorais,
entre 2003 e 2009. São exatamente divididos por todos os 27 Estados. Não só nos chocou a todos esse
número, mas a mim pessoalmente por ver e assistir
que o Tocantins foi o campeão desses procedimentos
terríveis. Ficou em primeiríssimo lugar, com mais de
800 processos que envolvem crimes, denúncias eleitorais de fraudes em eleição. Eu digo o primeiríssimo
lugar porque o segundo Estado ﬁcou com 400 e poucos processos, e o primeiro, o Tocantins, com o dobro
de processos por crimes eleitorais.
Sr. Presidente, eu imaginava que nós tivéssemos
um destaque com relação a essa prática e a esses crimes, mas, sinceramente, não imaginei que fosse uma
aberração desse tamanho, porque lá nós estamos convivendo todos os dias com um candidato à reeleição
usando explicitamente a máquina do governo para benefício próprio, com abusos de poder econômico.
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Nós assistimos à distribuição, no mês de junho,
de 45 mil bicicletas para as crianças do meu Estado!
Sr. Presidente, a Polícia Federal, felizmente, foi operosa; o Tribunal Regional Eleitoral, através do Presidente,
conseguiu enviar um mandado, que a Polícia cumpriu
ﬁrmemente, e nós então vimos o Governador do Tocantins, candidato à reeleição, ser pego com a mão na
massa, distribuindo e comprando votos com bicicletas:
45 mil bicicletas, para um Estado que tem 850 mil votos
válidos para o governo, como na última eleição!
Ele já foi multado, e o TRE hoje conﬁrmou a multa dada pelo Procurador da República no Tocantins,
Dr. João Gabriel. Também foi multado pela exposição
de 30 dias, na avenida principal do meu Estado, em
Palmas, próximo ao Palácio do Governo, de mais de
100 máquinas com faixas promocionais ao candidato
à reeleição, Sr. Carlos Gaguim, que está na cadeira. O
nome do Governador de Tocantins é Carlos Gaguim.
Portanto, o TRE, através do Procurador, inicialmente,
também já multou a coligação por essa exposição no
período eleitoral para confundir a cabeça do eleitor.
Houve a distribuição, Sr. Presidente, de mais de
500 motocicletas num dia só. Mas sabe qual foi o dia?
Dia 30 de junho, dia da Convenção do candidato Carlos Gaguim: mais de 500 motos entregues à Polícia
Militar, num gesto de bondade, num gesto bastante
contundente com a nossa Polícia Militar, que é merecedora de todos os prêmios.
Mas, Sr. Presidente, ainda estamos assistindo, no
Tocantins, talvez a um dos crimes mais condenados
pela Justiça Eleitoral: o abuso de poder econômico na
propaganda promocional e pessoal. Nos últimos três
anos, entre 2007, 2008 e 2009, o Estado do Tocantins
gastou, por ano, em torno de R$30 milhões com propaganda, incluindo de obras de governo, propagandas de
interesse público, como vacinações, enﬁm, programas
que possam ajudar a população.
Apenas neste ano de 2010, do dia 1º de janeiro
até o dia 30 de julho, o candidato Carlos Gaguim, que
está no Governo, gastou R$41 milhões em seis meses! Quarenta e um milhões de reais para promover
um programa que ele criou, da sua cabeça, que se
chama Acelera. É um programa promocional, um programa vazio, um programa sem consistência e – muito
mais grave do que sem consistência – um programa
que usa dinheiro do povo para enganar o povo, prometendo uma casa a cada duas horas, prometendo uma
clínica da mulher em cada Município do Estado, nos
139 Municípios do Estado. E não construiu nenhuma
para fazer um remédio.
Nós estamos, graças a Deus, com um Ministério Público atuante. Já está aqui no Ministério Público
Federal, na câmara que averigua todas essas peças,
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esses papéis, esses documentos, mostrando a exorbitância no gasto. Não tem uma propaganda contra o
crack; não tem uma propaganda lembrando as mulheres
de fazerem o seu exame de câncer de mama; não tem
uma propaganda lembrando as mulheres de fazerem o
seu Papanicolau, prevenindo-se contra o câncer de colo
de útero; não tem nenhuma propaganda estimulando
os jovens a não abandonarem o 2º Grau – o Ensino
Médio, hoje. No nosso Estado, 56% dos jovens de 19
anos abandonaram o Ensino Médio no Tocantins por
falta de oportunidade.
Naquela pesquisa IBGE, terrível, na qual 19% dos
brasileiros responderam que passam fome sempre ou
às vezes, que comem mal, comem pouco; no Tocantins, 53% das pessoas responderam que comem mal
ou que passam fome. E o Sr. Carlos Gaguim queima,
torra R$41 milhões, que, no dia 30 de agosto, passaram a R$46 milhões, com gastos promocionais para ele
ﬁcar conhecido no Estado. Por quê? Porque ninguém
o conhece. Pouquíssima gente o conhece, porque ele
foi eleito indiretamente, como naquele tempo da ditadura. Ele foi eleito pela Assembleia Legislativa, com 22
votos, porque o governador anterior, que está na sua
chapa hoje e que é candidato ao Senado, foi cassado
por compra de votos. Ele assumiu, então, numa eleição
indireta. Como ele sempre foi um Deputado votado de
forma medíocre, um dos menos votados no Estado,
exatamente pela sua prática – suas vitórias sempre
foram através de métodos escusos –, agora ele acha
que pode ganhar o Governo do Estado comprando
votos no Tocantins.
Por isso, eu venho, Sr. Presidente, requerer a
esta Mesa que encaminhe ao TSE e à Superintendência da Polícia Federal o pedido de presença maciça das forças, das tropas federais no Tocantins. Nós
já temos uma constatação, feita no Jornal Nacional,
a partir de números dados pela Polícia Federal. Pelo
amor de Deus, não deixem fazer no Tocantins uma
fraude eleitoral!
Que a Polícia Federal, em quem conﬁamos, possa
estar lá com seu serviço de inteligência apurando as
denúncias que ﬁzemos no nosso Estado. Dizem que
vão contratar 50 mil pessoas a R$200,00 nas cinco
maiores cidades do Estado. E que vão contratá-las,
Senador Buarque, de forma transparente. Vão pegar
as contas dos Senadores, a do próprio Governador, a
dos próprios cabos eleitorais Deputados, e vão contratar 50 mil pessoas legalmente, com recibo, oﬁcialmente, porque é uma campanha dos cofres cheios,
abarrotados. Mas tenho certeza de que a Justiça vai
falar mais alto.
Sr. Presidente, não é só isso. Venho aqui fazer
outro clamor e pretendo gastar apenas poucos mi-
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nutos. Como disse há pouco, o Governador Marcelo
Miranda, do PMDB do Tocantins, foi cassado em setembro do ano passado, exatamente no dia 9 de setembro de 2009. A Justiça julgou, por sete a zero, que
houve compra de votos. Enﬁm, uma tragédia para o
Tocantins. Em seguida, o Sr. Carlos Gaguim ganhou
na Assembleia Legislativa, em uma votação indireta,
e tornou-se Governador.
De acordo com a Lei Complementar nº 64, de
1990, que é uma norma infraconstitucional, uma lei
de plena aplicação porque é de 1990, o cidadão que
tiver sido cassado por contas rejeitadas, por abuso de
poder político, estará inelegível por três anos. Portanto,
se Marcelo Miranda foi cassado no dia 9 de setembro
de 2009, com mais três anos, só poderá ser candidato
em 2012, a não ser que eu não saiba fazer contas. Não
quero entrar no mérito sobre se ele merece ou não;
ele que vá buscar os seus direitos, os seus recursos.
Só quero que a lei seja cumprida.
Mas isso não é o pior. Eu respeito a democracia.
Se a lei, ou a Justiça, decidir pela sua permanência,
que seja feita a vontade da Justiça. Mas venho aqui
hoje clamar não pelo mérito de Marcelo Miranda, sobre se deve ou não, sobre o que fez e o que não fez.
Venho aqui, Sr. Presidente, suplicar a esta Mesa que
peça ao TSE, uma grande Corte deste País, que prima
pela agilidade, que, assim como foi ágil nos processos
que foram julgados recentemente, do Governador do
Distrito Federal, do Jader Barbalho no Pará, de Paulo
Maluf em São Paulo... Por que o processo de Marcelo
Miranda está lá no TSE e não pode ser julgado? Apenas, como cidadã, como Senadora da República, tenho o direito de saber quais são os critérios que o TSE
usa para julgar um, primeiro, o segundo, o terceiro...
Ou não julgar. Ou se não tem prazos.
Qual é a minha angústia, Senadora Marisa Serrano? Desde o dia 1º de setembro, mesmo que o exGovernador Marcelo Miranda seja cassado – amanhã,
hipoteticamente – o rosto dele não sairá mais da urna
eletrônica. Se fosse no passado, quando a cédula era de
papel, seria possível trocar e imprimir na gráﬁca, em 24
horas, nova cédula. Mas, com a urna eletrônica, não se
troca mais o nome nem o rosto do candidato. Portanto,
se Marcelo Miranda for julgado amanhã e condenado
– que eu não sei se será –, ele continuará na cédula.
Portanto, por ter sido governador por oito anos, é claro
que é popular e está bem nas pesquisas eleitorais. Só
que nós vamos estar vivendo uma fraude eleitoral. O
povo do Tocantins estará sendo enganado.
A Justiça, o TSE, pela sua supremacia, pela sua
agilidade, precisa dar uma resposta ao Tocantins: se
Marcelo Miranda pode mesmo ser candidato, ou se
Marcelo Miranda não pode ser candidato. O povo do
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Tocantins tem o direito de saber antes das eleições. Ou
será que nós vamos esperar o candidato, no dia 30, por
vontade própria, substituir o seu nome pelo daquele
que ele tem vontade de colocar no seu lugar, e o povo
vai votar em um e levar outro de presente?
A minha preocupação é só essa, Sr. Presidente.
Eu não quero participar de uma fraude eleitoral. Nós
não queremos ver o processo do Tocantins nas páginas
dos jornais, porque, se isso acontecer, eu não tenho
profundo conhecimento, mas apenas a impressão de
que teremos uma eleição cancelada, uma eleição para
o Senado anulada. E estaremos sob pena de termos
que fazer uma nova eleição.
Não é possível que o Brasil vá aceitar, que o Tocantins vá aceitar votar num candidato A e eleger o
candidato B. Votar em João e eleger Maria. Não dá,
Sr. Presidente! Preciso trazer aqui esta preocupação.
Eleições anuladas, não! Nós podemos ter esse risco.
Nós não podemos ter uma falseamento nas eleições.
Eu não estou aqui tratando da nova Lei Complementar nº 135, de 2010, do Ficha Suja, absolutamente.
Nesse caso do ex-Governador Marcelo Miranda, candidato ao Senado, aplica-se apenas a Lei Complementar nº 64; a Lei Complementar nº 135 apenas amplia o
impedimento do ex-Governador Marcelo Miranda para
oito anos. Hoje, são três. Este é um fato paciﬁcado:
três anos. Agora, se ele foi enquadrado no Ficha Suja
e ganhar oito anos, ele que vá ao Supremo Tribunal
Federal se defender e tentar procurar seus direitos.
Mas hoje, segundo a lei complementar, praticamente, salvo engano, conforme todos os advogados com
quem conversei neste País, os mais renomados, ele
não pode ser candidato, ele deverá ter seu registro de
candidatura anulado.
Por isso não compreendo que tantos tiveram seu
julgamento já quase que instantâneo, como, repito,
Joaquim Roriz, Jader Barbalho, Paulo Maluf, e já estão julgando outros Deputados do interior do Brasil, e
que o ex-Governador Marcelo Miranda, candidato ao
Senado – é uma coisa muito séria – ainda não tenha
sido julgado. Por quê? Nós queremos saber. O Tocantins quer saber. Nós precisamos saber.
Por isso, rogo ao TSE, ao Relator Aldir Passarinho... Eu tentei audiência com ele para me esclarecer,
mas, infelizmente – entendo suas ocupações –, ele
disse que só poderá me receber depois das eleições.
Aí será tarde demais, a Inês estará morta, e o meu Estado poderá ter votado numa fraude: votado em João
e elegido Joaquim.
Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui esta solicitação à Casa, ao nosso Senado Federal, mesmo porque
o Ministro Aldir Passarinho também foi Relator de um
Deputado lá do Tocantins, companheiro nosso, da nossa
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coligação, que se chama José Diversina. O processo
dele chegou às mãos do Ministro Aldir Passarinho no
dia 16 de agosto, e já foi julgado. Ele foi impedido, o seu
registro já foi cassado, a Lei Complementar nº 64, de
1990 foi cumprida. E Marcelo Miranda, cujo processo
foi protocolado seis dias antes, no dia 10 de agosto,
ainda não pôde ser julgado. Entendo que são muitos
processos, entendo que é muita demanda, mas sinto
a necessidade de deixar aqui este pleito para que o
nosso TSE, importante Tribunal deste País, possa fazer justiça a todos.
José Diversina é um rapaz simples, humilde, do
interior do nosso Estado, do Município de Paranã. Foi
um vereador que teve as suas contas rejeitadas na
Presidência da Câmara Municipal de Paranã. Quer
dizer, é uma pessoa que está, inclusive, injustiçada:
“Por que eu, uma pessoa simples, já fui julgado, e um
poderoso candidato ao Senado, ex-governador, não
foi julgado ainda, mesmo que seu processo seja anterior ao meu?”.
Sei que na Justiça os processos são diferentes,
existem os detalhes. Respeito todo o tempo dos juízes,
eu acho que ninguém pode trabalhar precipitadamente,
nem juiz, nem senador. Nem ninguém deve estar aqui
também votando precipitadamente. O cidadão brasileiro tem o direito de cobrar de nós, no Senado, quando atrasamos uma votação. Nós recebemos pressão
pública nessas galerias, na imprensa – que trabalha
com muita correção –, nas ruas dos nossos Estados,
do nosso País. Portanto, também nos sentimos no direito de clamar por uma votação no Tribunal Superior
Eleitoral, já que estamos a 18 dias das eleições.
Hoje, Marcelo Miranda já não sai das urnas eletrônicas, mas nós teríamos tempo, o TRE inclusive,
de fazer propaganda na televisão – como também o
nosso partido, a nossa coligação – e também panﬂetar no Estado, distribuir folhetos, mostrando que não
é candidato mais, que ele foi cassado, se assim ele o
for. Hipoteticamente, se o for. Não desejo que seja nem
que não seja. Eu só desejo que, no meu Tocantins, a
eleição não se assemelhe a uma fraude, que possa
ser comparada e explanada pelo Jornal Nacional de
forma negativa. Isso dói muito, Sr. Presidente. Nós não
criamos o Tocantins para isso. Nós não criamos o Tocantins para ver o seu nome na lama. Foi com a ajuda
desta Casa, dos Deputados e Senadores, em 1988,
que nós criamos o Tocantins, para ser um exemplo
nacional em todos os aspectos.
Portanto, peço aqui as tropas federais e peço ao
nosso TSE que julgue o processo do ex-Governador
Marcelo Miranda, candidato ao Senado pelo Tocantins.
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Clamo ao Relator Aldir Passarinho, com todo o
respeito, que ele possa dar uma luz e a informação
correta aos eleitores, para que eles possam ir às urnas sabendo em quem vão votar e terem o livre arbítrio de escolher e eleger o Senador da República que
mais lhes convier.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Senadora Kátia Abreu, parabéns pelo
pronunciamento de V. Exª!
Quero dizer que há uma extrema coincidência de
fatos. O Estado da Paraíba, anos atrás, numa eleição
para o governo do Estado, numa eleição entre o 1º e o
2º turnos, foi invadido por recursos materiais e ﬁnanceiros oriundos do Estado do Tocantins. O segundo turno
foi realizado exatamente sob a égide dessa invasão do
Tocantins. O candidato apoiado pelo governo da época,
do Tocantins, foi vitorioso e, posteriormente, cassado.
Nessa cassação aconteceu exatamente o que acontece no Tocantins com o candidato ao Senado, acontece
exatamente o que acontece no Tocantins. São duas
situações absolutamente idênticas, na qual, hoje, 15
de setembro, esse candidato, se supostamente for
cassado, também terá na urna eletrônica seu nome,
da forma não conveniente, pelo menos da forma que
V. Exª clama para que no Tocantins não aconteça.
Possivelmente na Paraíba vai acontecer a mesma coisa: o candidato ao Senado não vai ser candidato, vai
ser um outro, Maria, José ou X, e, na urna eletrônica,
constará o nome daquele candidato originário, caso
seja cassado. Também, como V. Exª disse, não desço
ao mérito de que vai ser ou não vai ser enquadrado
no Ficha Limpa...
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Que julguem.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Que julguem.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Que julguem, é um direito que temos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Mas na Paraíba vai haver exatamente a
mesma fatalidade que, possivelmente, acontecerá no
Tocantins.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Com certeza, não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Apertar o botão e aparecer uma cara que
não é a cara da pessoa que vai ser eleita.
A SRA. KÁTIA ABREU (DEM – TO) – Com certeza, Sr. Presidente. Alio-me às suas angústias, do
seu Estado. É um direito que todos têm. Mesmo gostando do candidato, infelizmente, ele, não podendo
ser candidato, pelo fato de ser popular e ter a vontade
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do povo a favor dele, não signiﬁca que ele possa ser
substituído por alguém desconhecido, anônimo, e as
pessoas possam se sentir enganadas.
Portanto, é o mesmo caso do Tocantins. E, se nos
unirmos nesse mesmo pleito – lá são outros Senadores, Bancada Federal, como no Tocantins –, poderemos
pedir que esse julgamento seja feito pelo menos em
15 dias, para que possamos ter tempo suﬁciente para
avisar ao povo do Estado que lá vai aparecer o rosto
de uma pessoa, mas que ela não estará concorrendo,
o que já é uma aberração, o que já é um abuso.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Por permuta com o Senador João Faustino, pela nova ordem, está com a palavra a Senadora
Marisa Serrano.
A SRA. MARISA SERRANO (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nas últimas
semanas, nós todos fomos sacudidos pelas denúncias
e escândalos acontecidos neste País. A imprensa toda
noticiando, as pessoas se mobilizando, todo o aparato
que temos de mídia eletrônica focados na questão das
denúncias dos escândalos. Começou com a quebra de
sigilo ﬁscal dos dirigentes do meu partido, o PSDB, e
depois da ﬁlha e do genro do candidato José Serra.
Disse há pouco, quando o Senador Alvaro Dias
ocupava a tribuna, que é difícil para as pessoas entenderem o que é sigilo ﬁscal, mas é tão simples poder
traduzir em uma coisa que as pessoas entendam. É
justamente invadir a sua privacidade, pegar o salário
que você ganha, o seu holerite e esmiuçar, esquadrinhar como você ganhou, quanto você gastou e em que
você gastou. Você tem que ter a liberdade de poder
usar o seu dinheiro da forma que lhe aprouver e não
passar pela desfaçatez de ver as pessoas se meterem
na sua vida, ou seja, ter a sua vida privada tornada
pública, principalmente ainda porque isso está protegido por lei.
Cabe ao Governo proteger a vida privada do cidadão, proteger o direito do cidadão. Na hora em que
o Governo não consegue fazer isso, em que o Governo
deixa que entrem na sua vida privada, isso pode se
tornar um escândalo – e vai se tornar um escândalo
nacional –, mas muito mais do que isso, pois deixa as
pessoas inseguras, já que as pessoas passam a não
ter a segurança e a tranquilidade de que terão as suas
vidas preservadas pelo Governo, ou seja, de que o
Governo, com a sua conduta, vai garantir o sigilo da
vida das pessoas.
Eu quero dizer também que as denúncias que
vimos aí – o tráﬁco de inﬂuência da família da Ministra
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Erenice Guerra – é aquilo que chamamos de frouxidão
moral do Governo, quando as coisas começam a se
deteriorar no Governo.
Não se trata de um escândalo só, mas de um
sentimento nacional de impunidade. São escândalos
que estão em todos os lugares e afetam todas as pessoas. Às vezes, dizem, Senador Roberto Cavalcanti,
que Preside esta Casa neste momento, que aqui no
Congresso Nacional e que Brasília é a cidade dos escândalos, dos corruptos. Eu já ouvi isso, V. Exª deve
ter ouvido isso. Dizem que todos os políticos são corruptos, todos eles, sem separar o joio do trigo, ou seja,
aqueles que são corruptos daqueles que não o são,
que trabalham com seriedade, que trabalham pensando no bem público.
Então, quando sentimos isso no País e vemos as
pessoas misturando o dinheiro público com o dinheiro
particular, pegando o dinheiro público e enﬁando no
seu próprio bolso, fazendo com que o dinheiro para os
postos de saúde, para as escolas, para melhorar a vida
do cidadão vá para o bolso de alguns, essa é frouxidão
moral que nós não queremos para o Brasil.
E eu quero falar aqui de dois casos que aconteceram no meu Estado, Mato Grosso do Sul.
É bom que se diga que as pessoas, mesmo que
não tenham ouvido falar em Dourados, no meu Estado, Mato Grosso do Sul, devem ter acompanhado o
que aconteceu lá nesses últimos dias. Toda a cúpula
da prefeitura foi presa: Prefeito, Vice-Prefeito, PrimeiraDama, Secretários; toda a Câmara de Vereadores foi
presa, dois indiciados e só uma vereadora que não teve
seu nome envolvido nas falcatruas. Dinheiro grosso,
dinheiro de licitação, dinheiro que era para ir para o
bem do cidadão passou a fazer parte da vida particular de alguns. Aí você diz: “É só isso que aconteceu
em Dourados? Só aconteceu lá, em Dourados?”. Na
mesma semana, em outra cidade do meu Estado – e
olha que o meu Estado é um Estado dito correto no
País, é um Estado de economia sólida, é um Estado
moderno –, mas em Itaquiraí, outra cidade do meu
Estado, o que nós vimos? Pessoas ligadas ao Incra,
funcionários do órgão, usando terra, a parte que era
para os sem-terra, de aglomerados do Incra, para chácaras de lazer de determinadas pessoas, e não era
uma pessoa só, não; muitas pessoas. Quer dizer, até
a terra dos sem-terra foi desviada. Aí você pergunta::
“Mas só em Itaquiraí e em Dourados que aconteceu
isso?” De jeito nenhum. Não estou falando do passado, de tudo o que tem acontecido neste País, estou
dizendo agora, deste último mês.
Aí você liga a televisão e vê o escândalo do Amapá: Governador preso, ex-Governador e candidato ao
Senado preso, todo mundo preso. E aí ﬁcamos ima-
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ginando como em um governo como o do Amapá as
licitações – pasme, Senador Heráclito Fortes – têm
mais de 2.000% de superfaturamento. E ﬁco mais indignada ainda – apesar que a indignação tem que ser
em todos os casos –, mas mais ainda porque o grosso da falcatrua e da corrupção foi na Secretaria de
Educação, até a merenda escolar dos nossos alunos
foi enredada nessa trama que envergonha o País. É o
Governo Federal dando o mal exemplo.
Falamos muito que a família tem que dar o exemplo, que os pais têm que dar o exemplo. Nós temos
aqui hoje vários visitantes nos ouvindo, tenho certeza
de que o povo brasileiro também está nos vendo e ouvindo. O exemplo vem de cima, diz o ditado, mas se
nós não temos o exemplo vindo de cima, se o Governo
Federal não dá o exemplo, se os governos estaduais
não dão exemplo; se os governos municipais não dão
exemplo, o que é que a população tem? Qual é a imagem que ﬁca para a população? Qual é o recado que
estamos dando a ela? Estamos dando a ela o recado
da impunidade, de que neste País tudo é permitido;
que a corrupção vale a pena.
Eu dei exemplo dos Municípios de meu Estado,
dei exemplo do Governo do Amapá e dei exemplo do
Governo Federal. Todo mundo metido em falcatruas!
Todo mundo metido em corrupção! É isso que nós não
queremos para o País. É isso que não queremos para
nossos ﬁlhos nem para nossos netos. É isso que nós
não podemos deixar como legado de nossa vida, principalmente mostrando ao mundo que este é o País do
jeitinho, que este é um País em que se pode furar ﬁla
sem nada acontecer; um País em que você suborna
o guarda de trânsito quando não porta a carteira de
habilitação ou está com a carteira vencida, ou se parou em lugar indevido; um País em que todo mundo dá
um jeito: até funcionário público pode levar para casa
as canetas da repartição. Coisas que denigrem a força
moral do povo brasileiro. É isso que nos deixa indignado! É isso o que o brasileiro não pode admitir!
Eu disse, hoje, fazendo um aparte ao Senador
Alvaro Dias, que o povo brasileiro parece estar anestesiado. Não sei o que aconteceu com o povo brasileiro que está achando que tudo está ótimo neste País;
que tudo está uma maravilha e que. graças a Deus,
tem de continuar como está. Isso não é verdade, Senador Roberto Cavalcanti! A economia do País não
pode ser superior à qualidade moral do povo que habita este País. O povo brasileiro, a seriedade do povo
brasileiro, a conduta – a boa conduta: conduta moral
e ética do povo – tem que ser muito superior à economia do País.
Eu quero um País de economia sólida. Fernando
Henrique alavancou todas as áreas para garantir que
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o Governo Lula tivesse condições de fazer o que fez
na economia, para que tivesse a base de sustentação,
de seriedade, de comprometimento com tudo aquilo
que era importante de ser feito na economia para que
hoje nós pudéssemos surfar em uma onda boa, não
só nacional como mundial.
Agora, isso não é o mais importante. O mais importante, como eu disse, é a garantia de termos um
povo sério, um povo honesto, um povo que saiba seus
limites e um Governo que respeite o seu povo.
A gente fala muito aqui em Estado democrático
de direito. Às vezes, as pessoas não aquilatam bem
o que é isso. Isso signiﬁca que o cidadão tem direitos
que estão inscritos na Constituição e que têm de ser
respeitados por todos, principalmente pelos governantes. Os governantes têm uma procuração nossa
para respeitarem nosso voto, para respeitarem nossa
escolha.
Quero aqui dizer, Sr. Presidente, que estamos
a menos de três semanas das eleições. Espero que,
nessas eleições, o povo brasileiro saiba escolher, vá
às urnas não como vaquinha de presépio, não porque
a manada toda está indo e ele vai junto; não como estou ouvindo alguns dizerem: “Não, eu não quero perder
meu voto: vai ganhar, eu voto”. Não! Eu quero que o
povo brasileiro analise criteriosamente seus candidatos, para não dizer que os políticos são corruptos, para
não dizer que os políticos são ladrões.
O seu voto vai garantir um assento aqui nesta Casa. O seu voto vai garantir quem vai estar na
Casa ao lado, na Câmara dos Deputados. O seu voto
é que vai colocar aqui o exemplo que nós queremos
no Governo Federal. É o seu voto que vai nos dar a
tranquilidade da lisura, do uso do dinheiro público nos
governos estaduais e, principalmente, nas Assembleias Legislativas.
Portanto, Sr. Presidente, este é o momento de
o povo brasileiro, de cabeça erguida, ir às urnas no
dia 3, feliz por estar numa democracia, feliz por poder
escolher os seus representantes, porque, se tivesse
numa ditadura, isso seria impossível. Mas, criteriosamente, escolha os seus representantes. Veja a vida
pregressa de cada um. Veja o que realmente já ﬁzeram pelo bem do povo. Veja se têm condições morais
e éticas de trabalharem por um País mais justo, por
um País mais digno.
E, aí, Sr. Presidente, eu acredito que nós vamos
ter sucesso e vamos legar às futuras gerações aquilo
que gostaríamos que elas tivessem: o orgulho de ser
brasileiro, o orgulho de ter uma pátria, o orgulho de ter
nascido no Brasil e um sentimento ainda muito maior
de nacionalismo, de nacionalidade, de cidadania, a
garantia que nós queremos dar a todos os brasileiros,
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crianças ainda, que um dia serão os dirigentes deste
País, a garantia de que nós estamos trabalhado com
seriedade para legar-lhes um País mais altaneiro,
mais sério e, principalmente, mais comprometido com
a causa pública.
Quero terminar minha fala, Senador Roberto, Senadores e Senadoras, dizendo que eu tenho andado
muito por este País, tenho ouvido muitas pessoas. E,
às vezes, entristece-me ver que as pessoas estão descrentes da política pela corrupção desenfreada, pela
falta de ética e moral dos nossos governantes, como
eu havia dito, desde o Governo Federal, que não dá o
exemplo, até os governos municipais.
Eu quero pedir ao povo brasileiro que não esmoreça, que vá às urnas no dia 3 pensando que pode
mudar, que está na sua mão, na sua vontade melhorar este País e que coloque na urna nome de pessoas
comprometidas com a seriedade, comprometidas com
a verdade. Eu tenho certeza de que vocês não vão se
arrepender dos políticos que escolherem.
Sr. Presidente, muito obrigada pelo tempo. Espero que realmente dia 3 seja a festa da democracia,
a festa do povo brasileiro.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – V. Exª não tem de agradecer, estava dentro do tempo, inclusive não utilizou vários minutos, para
compensar os cinquenta minutos de Alvaro Dias.
Como orador, pela Minoria, convoco o hábil Heráclito Fortes, que conseguiu sair do 10º lugar, para
furar a ﬁla competentemente, falando pela Minoria. É
um prazer, Senador, tê-lo na tribuna.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pela
liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, feliz é o país onde as minorias
têm vez e têm voz. Daí por que, Srªs e Srs. Senadores,
é uma temeridade absurda esta tentativa do Governo
de dizimar a Oposição no Senado da República. É
algo sem nenhum cabimento, é algo danoso para as
instituições democráticas, uma vez que a função do
Senado da República é exatamente a de ﬁscalizar as
ações do Presidente da República.
Acho que, se S. Exª tivesse ouvido ao longo do
tempo do seu mandato os alertas feitos pelos Senadores, seus adversários, talvez não tivesse neste momento passando por novos vexames de acusações de
corrupção envolvendo membros do seu Governo.
Não é a primeira vez que os Correios são foco de
veladas denúncias. E nada foi apurado. Também não
é a primeira vez que a Casa Civil sofre denúncias, inclusive de montagem de dossiês, sem que apurações
se processassem, dando-se com isso a sensação de
impunidade a quem pratica tais irregularidades.
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O Brasil parece que vive um momento de anestesia. Os escândalos já não causam estranheza, parecem
rotineiros, parecem uma coisa do dia a dia.
Sr. Presidente, no Estado do Piauí, nós estamos
vivendo momentos de denúncias que não são apuradas, como o caso da Emgerpi, que é um escândalo
que envolve milhões e que se encontra sobre as mãos
da Polícia Federal, e esses fatos simplesmente não
são apurados.
Mas o Brasil também está vivendo outro momento, que é o da desmoralização das pesquisas. Eu
estou falando isso porque peguei agora há pouco um
discurso do Senador Mozarildo Cavalcanti, proferido
desta tribuna no dia 2, em que cita irregularidades
gritantes em pesquisas feitas no seu Estado, também
no Amapá e em mais um outro Estado que não vem
ao caso aqui agora.
Na matéria, ele oferece a informação de que a
manipulação da pesquisa foi oferecida pelo valor de
R$1 milhão e que o Ibope, um instituto de pesquisa
que criou nome ao longo do tempo, dirigido pelo Carlos
Augusto Montenegro, alega simplesmente que, nesses
Estados, a pesquisa foi terceirizada.
É injustiﬁcável, porque o nome que está lá é o
do Ibope. É a mesma coisa que se colocar algo falso
dentro de uma garrafa de Coca-Cola e a Coca-Cola
não tomar imediatamente providências para reparar
o dano causado a um nome que lutou durante muitos
anos para construir.
Eu digo isso porque essa banalização atinge o
Estado do Piauí, e esse mesmo Ibope tem trazido resultados totalmente esquisitos. E, o mais grave, são
resultados anunciados por setores conhecidos com
três, quatro dias de antecedência.
Eu tenho o maior respeito pelo Sr. Montenegro
e acho que é chegado o momento de ele prestar esclarecimentos sobre isso, uma vez que ele faz parceria com uma emissora, a Globo, que preza muito pela
credibilidade das suas informações. E é inaceitável
essa terceirização sem que o terceirizado tenha condições de fazê-lo.
Lá no Piauí, Sr. Presidente, não se respeita mais a
lei: fazem-se contratos de terceirizados dentro do prazo
eleitoral; as construtoras param as obras porque não
recebem os pagamentos devidos; dinheiro de programas especíﬁcos – como, por exemplo, recentemente,
a liberação de R$70 milhões do BNDES, dirigido pelo
sério economista Luciano Coutinho – é colocado para
pagamento de pessoal; construtoras vão à imprensa
denunciar e justiﬁcar o motivo da paralisação das obras.
E tudo ﬁca por isso mesmo.
Ontem, ﬁz uma denúncia grave e ganhei, com
isso, a oportunidade de aceitar o convite do Dr. Adão,
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Procurador Eleitoral, para, amanhã, numa audiência,
mostrar-lhe alguns aspectos do que vem acontecendo
nesse pleito eleitoral, no qual um soﬁsticado processo
de corrupção foi instalado no meu Estado, com participação de autoridades diretas, inclusive de membro do
Governo federal, com liberação de emendas federais
em troca de sufrágios.
Nós estamos com dados e vamos entregar a S.
Exª para que ele apure, para que ele investigue. Eu espero, após 28 anos de mandato, buscando a reeleição
– muito bem aceita pelos piauienses –, poder contribuir
para o aprimoramento desse processo.
É insuportável o que está se vendo no meu Estado, o Estado mais pobre da Federação, talvez com
as eleições mais caras. Eu sempre participei de pleitos no Piauí, ﬁz eleições organizadas, mas tudo com
transparência e com declaração à Justiça Eleitoral,
conforme manda a lei.
No Piauí, veem-se centenas e centenas de milhares de cavaletes, fotograﬁas, banners, marqueteiros
importados e, na prestação de contas dos candidatos,
esses custos não aparecem.
A compra e venda de votos é falada a torto e a
direito nas rodas políticas do Estado. Existem casos
clássicos, concretos e que espero sejam apurados.
Amanhã vou disponibilizar a S. Exª a quebra de
meu sigilo bancário e telefônico para facilitar a apuração. Eu quero dar um bom exemplo.
É preciso que se dê um basta aos exageros que
vêm ocorrendo no meu Estado em relação ao uso da
máquina pública. Eu vou elencar a ele pelo menos
dez exemplos concretos na esperança de que S. Exª,
que é um homem sério, dedique-se à busca da verdade e possa realmente veriﬁcar se os fatos que relatei são verdadeiros ou não. Aliás, eu ﬁz isso por ser
um municipalista convicto e achar que nós devemos
preservar a instituição do municipalismo prontiﬁcada
pelo prefeito.
O pior de tudo isso é que o eleitor ﬁca à margem
dessa distribuição farta de recursos, não se beneﬁcia
e é levado a votar em nome de lideranças ou para
atender lideranças que se locupletam, muitas vezes
de maneira inescrupulosa, desses benefícios. São
fatos graves. A gente lê na imprensa que já abriram
quarenta, cinquenta, sessenta procedimentos investigatórios, mas é preciso que algo de concreto seja
realmente mostrado.
Ao fazer ontem a denúncia de um caso concreto
que tenho facilmente como provar, ﬁz no sentido de
colaborar com o aperfeiçoamento desse processo.
Caberá ao prefeito em tela mostrar a sua inocência
e processar não a mim, mas o preposto que em seu
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nome me procurou com o telefone ligado, conectado
ao seu.
Esses fatos facilmente serão esclarecidos, só dependerá da vontade da Justiça Eleitoral e da Polícia.
Eu não desceria da posição que ocupo se não tivesse
segurança do que disse.
Aliás, em Teresina, existe um silencioso manto
que cobre denúncias feitas por seguidores do ex-Governador a respeito do desaparecimento de uma fortuna, de um dinheiro de grande calibre – uns dizem
que são US$8 milhões, outros dizem que são US$12
milhões – que estaria num paraíso ﬁscal português. Se
é verdade ou não, é preciso que isso seja esclarecido.
Se foi bebedeira do Secretário ou ex-Secretário, ele
tem de prestar esclarecimentos. Mas foram aﬁrmativas
feitas, ouvidas por várias pessoas, que, pelo conceito
do cargo que ele ocupa, merecem credibilidade.
Dessa forma, estou absolutamente tranquilo de
cumprir com o papel constitucional de ﬁscalizador. Eu
não poderia, como Senador, de maneira nenhuma,
aceitar a abordagem de um oferecimento espúrio de
compra de voto, num verdadeiro leilão. Nunca ﬁz isso
na minha vida pública e jamais o farei, até porque o que
me conduz às sucessivas vitórias no Estado do Piauí
é minha convivência com a base, com o Município, é
o trabalho prestado e, acima de tudo, minha postura
no Senado da República.
Minha vida pública já foi vasculhada por adversários, por esses que não me querem retornando ao
Senado porque acham que não me calo, que sou uma
voz que não silencia diante dos aloprados e do dólar
na cueca, que está sempre presente e que é um incômodo para o Governo. Imaginem os senhores se,
no Senado, não houvesse Senadores que, de maneira
corajosa, alertam a Nação para fatos que ocorreram
rotineiramente nos últimos sete anos e meio! Infelizmente, não há nenhum punido até agora, mas, aí, é
outra história. Nós cumprimos nossa parte.
Portanto, estou fazendo este pronunciamento
em respeito aos meus queridos amigos piauienses,
que me receberam e que me recebem, no dia a dia,
de maneira tão carinhosa!
Agora, eu queria mandar um abraço muito apertado para meus amigos de Santana do Piauí, onde estive ontem. É uma cidade onde tenho participação no
desenvolvimento, com várias obras para lá alocadas,
como Deputado e como Senador, e onde, de repente,
por questões inaceitáveis ou injustiﬁcáveis, as lideranças políticas ﬁzeram outras opções. Ontem, estive lá
com o candidato a Governador Sílvio Mendes, ﬁz um
pronunciamento e fui muito bem compreendido pela
população. Saí de lá feliz da vida, ao ver que o povo
ainda é livre. O povo se liberta, cada dia mais, de al-
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guns grilhões que o atormentam, mas, para que isso
aconteça, é preciso que estejamos sempre atentos. Não
podemos baixar a cabeça – embora, às vezes, pagando
um preço alto, reconheço – por fatos que acontecem
e que enlameiam a vida pública brasileira.
Sr. Presidente, tenho a consciência tranquila
por todos os atos públicos que pratiquei ao longo da
vida, inclusive o de assumir a Primeira Secretaria do
Senado no momento mais difícil, em que me coube a
responsabilidade de fazer a reestruturação administrativa, acabando com atos secretos, dando transparência
aos processos, reduzindo custos, e de fazer a reforma
administrativa que beneﬁciou os servidores da Casa.
Tenho a consciência tranquila, porque, por onde passei, deixei marcas com obras sociais, como o SOS Teresina. O SOS Teresina, Senador Roberto Cavalcanti,
foi um programa iniciado na minha gestão e, depois,
copiado por algumas capitais do Brasil, inclusive por
João Pessoa. No início do Governo Lula, esse programa foi federalizado e, hoje, chama-se Samu. O Samu
nasceu na minha administração em Teresina, e até o
número 192 foi mantido – é o mesmo.
Faço este pronunciamento, deixando registrado
nos Anais da Casa também meu agradecimento pela
maneira carinhosa com que venho sendo recebido, ao
lado do Sílvio Mendes e do Mão Santa, por onde passamos. É o povo reconhecendo a luta que travamos
aqui, no Senado.
Esta Casa não é uma casa de aventuras, nem
de aventureiros. Não é um bico para quem vive de
negócios e tem o Senado apenas como um endereço soﬁsticado para receber sócios ou apaniguados. O
Senado da República é uma Casa que exige dedicação exclusiva. As CPIs – e delas participei por várias
vezes – são feitas para esclarecer, não para extorquir.
Não se pode vir para cá a serviço de corporativismo e
pertencer a bancadas especíﬁcas que, muitas vezes,
são nocivas à Nação. Um Senador da República tem
de servir seu Estado como um todo.
Portanto, Sr. Presidente, deixo esta tribuna, agradecendo penhoradamente ao povo piauiense, principalmente aos teresinenses, pela maneira carinhosa
como tenho sido recebido nessa caminhada, que, tenho certeza, mais uma vez, será vitoriosa.
Aliás, Sr. Presidente, esses mesmos institutos
de pesquisa, há oito anos, colocavam-me em terceiro lugar ou em quarto lugar. Quando as urnas foram
abertas, fui o Senador mais votado do Piauí. E podem
ﬁcar certos de que, quando é boa, quando atende ao
povo, a história se repete. E essa é uma história que
se repetirá, graças a Deus!
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senador Heráclito Fortes, estou presidindo a sessão, mas, na verdade, eu gostaria de ter
aparteado V. Exª. Não pude fazê-lo em função de aqui
estar cumprindo essa missão.
São três testemunhos, e um deles é referente
ao Samu. Nesta semana, exatamente no sábado à
noite, eu estava em casa quando uma pessoa amiga
me ligou porque seu pai estava passando muito mal.
Fui em busca de socorro. Chegando lá, ﬁzemos exatamente este procedimento: ligamos para o serviço 192
e recebemos um atendimento em nível de Estados
Unidos, por exemplo.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É
verdade.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – É uma coisa que surpreende nesse
Nordeste nosso.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – É
verdade.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – O mesmo deve acontecer no Piauí,
o mesmo acontece na Paraíba. Veio uma ambulância
especial. As pessoas que operavam a ambulância tinham a maior competência.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – São
treinadas.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Elas são treinadas. Deram os primeiros
socorros. Levaram para o hospital o paciente, que,
ainda hoje, está hospitalizado.
Assumo o compromisso de aqui fazer um pronunciamento elogiando o Samu Brasil, o Samu cujo
nascedouro teve a participação de V. Exª.
Outro aspecto que eu gostaria de abordar é tocante ao comportamento de V. Exª na Mesa, nesta direção do Senado. Sou testemunha disso. V. Exª sabe
que, por diversas vezes, eu o procurei, no sentido de
buscar seriedade, agilidade, competência e a moralização do Senado Federal, para que V. Exª tomasse providências. V. Exª, muitas vezes, foi mal compreendido,
não foi entendido por uma imprensa que quis distorcer
naquele momento a história do Senado Federal, mas
V. Exª teve a coragem de, apartidariamente, posicionar-se em benefício do Senado e da moralidade e de
estabelecer novas regras.
Por ﬁm, quero que V. Exª entenda minha diﬁculdade. V. Exª falou de 28 anos de mandato, e tenho
apenas dois anos de mandato. Veja como é difícil para
mim acompanhá-los, de forma geral. Como é difícil
acompanhar V. Exª no brilhantismo desses 28 anos
de trajetória! Cada vez, transpiro mais e me esforço
mais. Não é brincadeira, porque são 28 anos contra
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dois anos de mandato. São 28 anos de experiência
de V. Exª, com a qual o Brasil ganha. Eu o parabenizo
pelo pronunciamento.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI) – Quero
dizer a V. Exª que esta Casa se engrandeceu com sua
presença aqui. Fique certo disso, e, mais ainda, tenho
certeza, a Paraíba.
Vou ﬁnalizar, já que V. Exª puxou a questão do
Samu, dizendo que, no dia 7 de setembro, fui convidado
pelo Prefeito de Picos, Gil Paraibano, seu conterrâneo,
para assistir ao desﬁle militar da cidade. Cheguei lá, o
desﬁle começou às 7h30. Nunca vi nada tão bem organizado. Quero até aproveitar para parabenizar Picos e
o Prefeito e o entusiasmo daquela população. Mais de
oito mil pessoas participaram daquele desﬁle. A praça
estava com as arquibancadas lotadas. Mas a grande
emoção que tive foi quando vi um grupo do Samu
passar e simular, em frente ao palanque, um atendimento de urgência. Passou pelos meus olhos aquilo
tudo começando na minha administração, quando eu
era Prefeito de Teresina. Na época, há quase vinte
anos, uma assistente social chamada Maria Clara e a
equipe que trouxemos dos Estados Unidos – foram os
primeiros peritos que vieram para treinar aquele tipo
de atendimento –, faziam rigorosamente aquilo que
se repetia naquela manhã ensolarada. Eles, em dois
minutos, completavam todo o procedimento do salvamento simulado da vítima de um acidente.
É realmente algo extraordinário! Digo-lhe com
toda a sinceridade que, se eu parasse minha vida
pública agora, neste instante, eu já me daria por satisfeito, pois eu estaria feliz de ter tido a felicidade de,
com o auxílio de um amigo médico muito querido, que
é o Alcenor Almeida, proceder à ideia inicial do SOS
Teresina, que hoje é o Samu, e de saber que, primeiro
em Teresina e depois pelo Brasil inteiro, já salvamos
milhões de vidas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Parabenizo, mais uma vez, V. Exª. E digo
que aquela imagem norte-americana, não sabendo eu,
que, no fundo, lá no DNA, V. Exª foi-se acostar a essa
experiência americana.
Pela ordem de inscrição, nós teríamos o Senador
João Faustino, mas não se encontra nas dependências
aqui do plenário. Em sequência, seria o Senador Cristovam Buarque, também não o visualizo no plenário.
Então, pela ordem de inscrição, solicito a presença do nobre Senador Belini Meurer.
Pronunciar Belini é fácil; agora, o Meurer ﬁco com
medo de estar equivocado.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
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Boa-tarde, Senador, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores e ouvintes da TV Senado e da Rádio Senado,
a pronúncia é “Moirer”, mas é um pouco difícil; então,
atendo como Meurer.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Principalmente para um nordestino.
Já imaginou?
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Está
certo.
Sr. Presidente, eu subo à tribuna na tarde de
hoje para pedir a criação da Defensoria Pública em
Santa Catarina, único Estado brasileiro que não possui o serviço de assistência jurídica gratuita para seus
cidadãos.
A criação da Defensoria Pública é imprescindível
para assegurar aos cidadãos mais pobres o direito fundamental de acesso à justiça. A Constituição determina
que o Estado deve prestar assistência judiciária integral
e gratuita a todos aqueles que não têm condições de
pagar por um advogado. Ora, o Estado deve fazê-lo por
meio de uma instituição pública especializada nesse
atendimento, que é a Defensoria Pública.
Sr. Presidente, a ausência do serviço de assistência jurídica gratuita à população mais pobre repercute
diretamente na proliferação de conﬂitos na sociedade,
sobretudo nas relações contratuais e familiares. Além
disso, possui impacto na seara penal, excluindo milhares de presos do acesso a direitos básicos em razão de
sua condição ﬁnanceira, o que inﬂuencia diretamente
nas tensões enfrentadas pelo sistema penitenciário
de nosso Estado.
E quero lembrar aqui, Sr. Presidente, que a violência urbana cresce de forma muito grande em Santa
Catarina. É exatamente no sistema prisional que a ausência do trabalho e a atuação dos defensores é mais
sentida. Enfrentamos problemas como a superlotação
das unidades prisionais, a violação de direitos humanos e de benefícios que não estão sendo cumpridos,
como a progressão do regime, o direito ao trabalho e
ao estudo. E isso gera cada vez mais rebeliões dentro
dos presídios.
Fazendo essas citações, eu quero lembrar do
apoio que Santa Catarina está recebendo de instituições que trabalham com direito, com assistência jurídica do Brasil inteiro.
O trabalho desenvolvido em nosso Estado pela
Força Nacional da Defensoria Pública em Execução
Penal, projeto desenvolvido pela Secretaria de Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, em parceria com o Conselho Nacional de Defensores Públicos
Gerais, deixa clara a gravidade da situação. Entre os
dias 16 e 27 de agosto, a Força reuniu 30 defensores
públicos voluntários em nosso Estado, oriundos das
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Defensorias Públicas de 14 Estados distintos e da
Defensoria Pública da União. Durante o mutirão, eles
atenderam todos os presos da Penitenciária de São
Pedro de Alcântara, constatando que mais de 95%
não possuíam advogados e deveriam estar sendo assistidos pelo Estado.
Segundo o Presidente da Anadep (Associação
Nacional dos Defensores Públicos), André Castro, o
que existe hoje em nosso Estado é uma falta de vontade política decorrente de não haver compreensão da
importância da relevância social da Defensoria Pública. Em entrevista ao jornal Diário Catarinense, em
maio de 2010, ele diz claramente: “Há uma omissão
gravíssima em Santa Catarina, mas quero crer que
não vai perdurar”. E não irá mesmo, no que depender
da minha luta e também do esforço da Senadora Ideli
Salvatti. Garanto: a Defensoria Pública será criada em
nosso Estado. Inclusive, a criação da Defensoria Pública faz parte do projeto de governo da atual candidata
ao Governo de Santa Catarina, Ideli Salvatti. Nosso
compromisso é claro! Além disso, pretendo buscar
recursos orçamentários para a criação de um Núcleo
de Atendimento Jurídico a presos, presas e familiares
em Santa Catarina, para fazer o atendimento a esses
cidadãos enquanto a Defensoria não é criada em nosso Estado, Sr. Presidente.
Hoje, de acordo com a Associação Nacional dos
Defensores Públicos, com apenas 200 defensores, teríamos condições de atender todas as comarcas de
Santa Catarina. Então, temos a certeza de que não
é difícil fazer a Defensoria em Santa Catarina sair do
papel. Quero dizer que existe um movimento em Santa Catarina unindo instituições, universidades, sindicatos, estudantes, em busca desse processo. Aﬁnal,
já foram colhidas 46 mil assinaturas, que fazem parte de um projeto de lei de iniciativa popular, pedindo
a criação da Defensoria Pública em Santa Catarina.
O projeto foi entregue ao Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado, Deputado Gelson Merisio, em
junho deste ano.
O movimento para a criação da Defensoria existe
desde 2006 e as entidades envolvidas no movimento
garantem que a proposta tem importância fundamental,
pois são os próprios cidadãos, ao assinar a proposta,
que clamam pela criação da lei, e não os Deputados
ou o Executivo. Faço questão de citar as entidades que
apoiam a criação da Defensoria Pública: Universidade
Comunitária Regional de Chapecó; Associação dos
Magistrados do Brasil; Associação Nacional dos Defensores Públicos; Associação Nacional dos Defensores
Públicos da União; Associação Paulista de Defensores
Públicos; Associação dos Defensores Públicos do Rio
de Janeiro; Curso de Serviço Social de Unochapecó;
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Centro de Ciências Sociais e Jurídicas; Escritório Modelo de Assistência Jurídica da UFSC; Sindicato dos
Servidores do Judiciário de Santa Catarina; Diretório
Acadêmico José Olavo Vargas Dias da Unochapecó;
Centro Acadêmico do Curso de Direito da Unesc; Diretório Central dos Estudantes da Unochapecó (DCE);
Ong Amor – Criciúma; Instituto Ócio Criativo – Criciúma; Comitê Catarinense de Combate à Tortura; Comitê
do Movimento de Direitos Humanos em SC; Pastoral
Carcerária de Santa Catarina; Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina.
Então, Sr. Presidente, para encerrar a minha fala,
eu queria dizer que é urgente a criação da Defensoria
Pública em Santa Catarina, para não dizer que, para
nós, catarinenses, é uma vergonha que não tenha
sido criada, sendo o único Estado do Brasil que ainda
não a possui.
Os Deputados que compõem a Assembleia Legislativa têm obrigação moral de aprovar o projeto de
lei de iniciativa popular que pede a sua criação, e o
Governador precisa, então, garantir que sancionará
a proposta.
Os catarinenses merecem o acesso rápido, eﬁciente e gratuito à Justiça, se nós quisermos lutar,
como sempre fazemos, por uma sociedade melhor
e mais justa para todos os brasileiros, e, neste caso,
para todos os catarinenses.
Era isso.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Parabenizo V. Exª. Tenho a certeza de
que Santa Catarina não falhará. Santa Catarina é um
Estado de uma competência extraordinária, o que está
aqui comprovado. Há pouquíssimos Senadores hoje,
aqui. Vão passar por esta tribuna sete Senadores, e
Santa Catarina colabora com três, com a Bancada,
integralmente: a Senadora Selma Elias, que já falou;
V. Exª, Belini Meurer, que acaba de falar; e a Senadora Níura Demarchi, que, agora, convido a ocupar a
tribuna. Então, os três Senadores de Santa Catarina
estão aqui presentes, cada um do seu Partido: a primeira é do PMDB; o segundo, do PT; e a Senadora
Níura, do PSDB de Santa Catarina. Parabéns a Santa
Catarina!
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora. )
– Sr. Presidente, é uma satisfação muito grande estar
sendo dirigida por V. Exª na tarde de hoje.
Quero registrar aqui um grande evento realizado
em Santa Catarina, em que estiveram presentes os
Senadores catarinenses, no último dia 10, na última
sexta-feira. Foi uma audiência pública a respeito do
novo Código de Processo Civil.
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O plenário do Tribunal de Justiça, absolutamente lotado, foi presidido pelo Senador Acir Gurgacz e
também pelo Senador Relator desse grande e novo
projeto, concebido por uma comissão de juristas, e
que é também da autoria da Presidência desta Casa,
do Senador José Sarney. Esteve lá, num amplo debate sobre as sugestões e as críticas apresentadas,
todo o nosso corpo de juristas do Estado de Santa
Catarina, presidido também, naquele momento, pelo
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça,
João Trindade. Também estiveram presentes todos
os desembargadores do Estado de Santa Catarina, a
OAB catarinense, professores da Universidade Federal de Santa Catarina, assessores jurídicos das mais
diversas áreas, Procuradores do Estado e também da
União, o Procurador da Fazenda. Enﬁm, foi um grande
debate promovido em Santa Catarina, ao qual quero
fazer aqui referência.
Sr. Presidente, eu não poderia deixar de registrar
o acontecido pela importância desse processo, e pelo
tamanho da necessidade de um novo Código de Processo Civil. O amplo debate que lá houve foi elogiado,
inclusive, pelos Senadores presentes, por ter sido uma
audiência muito produtiva, muito forte, com a voz dos
juristas de Santa Catarina.
O que me traz a esta tribuna, também, Sr. Presidente, é, na verdade, uma indignação pessoal, uma
indignação de cidadã catarinense, uma indignação em
nome do meu partido catarinense, o PSDB, e em nome
das pessoas que considero que ﬁzeram uma grande
história no Estado de Santa Catarina.
Em comício realizado nesta segunda-feira, em
Joinville, ao lado da candidata Dilma Rousseff, do PT,
o Presidente Lula aﬁrmou que é preciso “extirpar” o
DEM da política brasileira, pois é um partido que “alimenta ódio”.
Esse é o registro dos noticiários que revela ódio,
sim, mas do Presidente da República.
A simples leitura, sem uma avaliação sobre o
signiﬁcado das palavras de Lula, não deixa dúvidas de
que o Brasil está diante de sério risco que pode afetar
a nossa estabilidade democrática.
Como diz o jornal O Estado de S. Paulo, em seu
editorial de ontem:
Embriagados por índice de popularidade sem
precedentes na história republicana, inebriado pela
vassalagem despudorada que lhe prestam áulicos,
aderentes, aduladores das mais insuspeitadas origens
e dos mais suspeitosos interesses, Sua Excelência se
imagina pairando acima do bem e do mal, sem a menor
preocupação de manter o mínimo de coerência com
sua própria história política e o mínimo de respeito pelo
decoro exigido pelo cargo para o qual foi eleito.
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O mínimo, Sr. Presidente, que se pode dessas aﬁrmativas vale por uma advertência: a de que o País pode
enveredar por descaminhos, ou seja, o clima de liberdade,
que a duras penas reconquistamos, corre riscos.
No comício, informam as notícias, Lula lamentou
o apoio que deu ao Governador de Santa Catarina
Luiz Henrique, do PMDB, na eleição de 2002. Disse o
Presidente: “Eu pensava que era para mudar. Mas ele
trouxe de volta o DEM, que nós precisamos extirpar
da política brasileira”.
Em Santa Catarina, o candidato ao Governo Raimundo Colombo lidera as pesquisas de intenção de
voto. A Senadora Ideli Salvatti, do Partido de Lula, o
PT, está em terceiro lugar.
Sr. Presidente, o que passa pela cabeça de um
Chefe de Governo ao, abertamente, sugerir o ﬁm de
um partido de oposição? Numa democracia, as legendas crescem ou se ﬁndam pela vontade do povo. Da
mesma forma, é assim a alternância de poder. Ela só
deve ocorrer – aí, sim, legitimamente – pelo único caminho civilizado: o do voto popular.
Assim, Sr. Presidente, ao pedir a transcrição nos
Anais do Senado dessas infelizes colocações de Sua
Excelência o Presidente Lula, repudio com veemência tal prece.
Sei que o repúdio a essa ditatorial frase de Lula
começa na própria terra catarinense, berço de grandes
vultos, como Anita Garibaldi, uma das mulheres mais
corajosas de sua época, o grande orgulho de todas
as mulheres catarinenses, Sr. Presidente, e de todo o
povo, um povo aguerrido, como é o povo catarinense,
trabalhador por cultura, por decisão. É terra de imigrantes, onde se ﬁzeram vários cenários democráticos e
de muito respeito.
Ao evocar o nome dessa heroína nascida em Morrinhos, Santa Catarina, homenageio o nobre povo catarinense, mas não posso deixar de dizer, Sr. Presidente,
que, ainda assim, Sua Excelência o Presidente Lula, no
meu Estado, disse que nenhum Presidente “apenas num
mandato fez tanto por Santa Catarina” quanto ele.
Quero dizer que, em Criciúma, no Sul do Estado, onde esteve, inaugurou um viaduto na BR-101,
assinou ordens de serviço e disse que deixa 70% das
obras do trecho sul prontas. A verdade, Sr. Presidente,
é que apenas 50% vão ﬁcar prontas até o ﬁnal do ano.
Foi dito há oito anos que o projeto ﬁcaria pronto até
a eleição passada, ou seja, até quatro anos atrás. Na
verdade, isso não ocorreu. E pagamos por um pedágio
sem conclusão na BR-101 há mais de um ano.
A BR-280, por exemplo, na minha região, Sr.
Presidente, que há dez anos espera pela duplicação,
agora, mais uma vez, recebe do Governo Federal a
falácia de concluir as licenças ambientais até outubro,
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que provavelmente sairá o edital de licitação até dezembro e que as obras serão iniciadas em fevereiro. O
mesmo ocorre com a BR-470, que corta todo o nosso
Vale de Itajaí e o alto Vale de Itajaí.
Considero um grande desrespeito, o desrespeito
de um pronunciamento eleitoral. Mais uma vez, Sua Excelência o Presidente Lula está desinformado também
pelo seu partido e sua candidata ao Governo do Estado.
A BR-280, na minha região, que corta Jaraguá do Sul e
vai a São Francisco do Sul, um dos portos mais importantes de Santa Catarina, tem apenas 28 quilômetros
– no trecho de Jaraguá do Sul até a BR-101 – que necessitam de duplicação. No entanto, o Governador Luiz
Henrique da Silveira, no mesmo período de governo, fez
duas SCs, ambas com quase 30 quilômetros. Realizou a
obra: a Rodovia do Arroz, que liga a Joinville, e também
a SC-474, que liga os Municípios de Massaranduba e
São João do Itaperiu a Barra Velha.
Ainda, Sr. Presidente, o Presidente Lula inaugurou – se é que se pode, no âmbito da Administração
Pública séria neste País, inaugurar obra inacabada –,
na cidade de Itajaí, um berço de atracagem no Porto
de Itajaí, que, na verdade, representa um terço da obra.
Uma obra necessária, que vem desde 2008, nesse porto que é um dos mais importantes do Estado, e que,
após a catastróﬁca enchente, espera pela conclusão
de suas obras, prevista, Sr. Presidente, para até 2009.
Agora, inaugura o Presidente a obra inacabada, caso
que há até pouco tempo também era repudiado pelo
Partido dos Trabalhadores, pela democracia brasileira
e pelo processo eleitoral brasileiro. Obras inacabadas,
Sr. Presidente!
Desonesto ainda por parte de Sua Excelência,
em plena campanha eleitoral, é dizer: “Mandei muito
dinheiro para Santa Catarina no auxílio aos desabrigados. No total, os recursos passaram de R$1 bilhão”.
E continua Sua Excelência: “Agora, se estão dizendo
que não apareceu dinheiro para ajudar quem precisava, tem que ver o que ﬁzeram com tanto dinheiro que
nós mandamos para cá”.
Realmente, Sr. Presidente, os desabrigados de
Santa Catarina receberam da Defesa Civil nacional o
equivalente a 0,07% do total destinado aos Estados
vítimas das enchentes. No entanto, a Bahia ﬁcou com
a grande fatia: 65%.
Não é possível que os documentos, que o relatório do Tribunal de Contas da União possa enganar-se
nos números. Para Santa Catarina foram empenhados
R$117.718.472,00, sendo pagos até o presente momento, Sr. Presidente, 0,07% desse total. O Presidente
Lula colocou sob suspeição todo o corpo político de
Santa Catarina ao dizer: “Tem que ver o que ﬁzeram
com tanto dinheiro”.
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Vejamos, Srs. Senadores. Eu acredito que aqui
há um desserviço à democracia do Estado e da Nação,
porque enquanto o Presidente diz que encaminhou R$1
bilhão para o atendimento das enchentes, o Tribunal
de Contas diz que foram empenhados R$117 milhões.
Aqui está incluído, nesse R$1 bilhão de que fala Sua
Excelência o Presidente Lula, provavelmente o FGTS,
porque cada cidadão que sofreu com as perdas irreparáveis, principalmente com vidas... Em Santa Catarina
foram ceifadas mais de uma centena de vidas nessa
enchente de 2008; perderam-se lavouras, perderam-se
casas, perderam-se comércios; aas pessoas perderam
suas indústrias, suas pequenas empresas. Mas o direito
ao Fundo de Garantia é de cada cidadão. A autorização do Presidente Lula é uma autorização geral para
todo o Estado brasileiro. Em momentos de calamidade
pública e de urgência, usa-se o dinheiro que se tem.
O dinheiro do Fundo de Garantia é do trabalhador. O
Presidente apenas autorizou o saque imediato, para
que essas pessoas pudessem ter um pouco mais de
dignidade diante de tantas perdas.
Ainda hoje, com a ajuda do Governo do Estado
e com a ajuda das prefeituras, muitas prefeituras que
foram assoladas por esse mal, muitas pessoas hoje
moram em casas alugadas – alugadas e pagas pelas
prefeituras municipais, inclusive no meu Município.
Muitas dessas famílias, hoje, estão realmente inscritas
no programa batizado Minha Casa, Minha Vida. Eles
estão na ﬁla, como todos os demais cidadãos.
Sua Excelência o Presidente Lula prestou, sim,
um desserviço quando, em Santa Catarina, colocou
sob suspeição grandes ﬁguras políticas catarinenses,
como Luiz Henrique da Silveira, que, em oito anos de
governo, fez um processo de descentralização extraordinário, tem uma vida pública renomada no MDB, no
PMDB, 40 anos de vida pública dedicados à cidadania,
à postura política, à correção. Colocou sob suspeição o
Senador e atual Governador Leonel Pavan, que atua no
governo desde abril deste ano. Colocou sob suspeição
Jorge Bornhausen, uma das ﬁguras do Democratas,
Presidente Nacional desse partido, e que muito fez pelo
Estado de Santa Catarina como Governador do Estado
e também como Senador da República. Inclusive, em
seu Governo, o Estado de Santa Catarina foi um dos
maiores ampliadores do processo de educação. Foi um
dos que mais escolas construiu, e escolas atuantes e
fortes, enormes até hoje, no Estado de Santa Catarina.
Colocou sob suspeição inclusive o Senador Raimundo
Colombo, que aqui, nesta Casa, esteve até pouco tempo
atrás defendendo os recursos para Santa Catarina, defendendo as medidas provisórias para Santa Catarina,
para que se atendessem os nossos desabrigados e toda
a gama de processos e projetos para Santa Catarina,
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ferindo, então, uma aliança vencedora, uma aliança que
se une em prol de Santa Catarina e principalmente em
prol da verdade. Além disso, Sua Excelência o Presidente colocou sob suspeição também os prefeitos dos
Municípios atingidos, porque deu a impressão de que
todos pegaram o dinheiro e não sabem onde colocaram. Este foi o questionamento colocado: “Tem que ver
o que ﬁzeram com tanto dinheiro”.
Não é possível, senhores, vivermos da falácia,
da mentira, tão danosa ao instrumento da democracia! E, para não esquecer, Sr. Presidente, na cidade
de Joinville, Sr. Senador, há quatro anos, Sua Excelência o Presidente Lula, o seu candidato ao governo,
que, à época, era José Fritsch, Ministro da Pesca, e
a Senadora hoje também candidata a Governadora
do Estado ﬁxaram uma placa muito importante para a
instalação da Universidade Federal de Santa Catarina.
Quem passa, de todo o País, pela BR-101 vai encontrar aquela placa até hoje. Foi inaugurado um campus,
sim, em Joinville, num local isolado, diferente daquele
prometido na campanha passada.
A placa continua lá: “Aqui futuras instalações
da Universidade Federal de Santa Catarina”. A placa
continua lá, na região norte, próximo à BR-101. E mais
quatro anos provavelmente passarão.
Então, Srªs e Srs. Senadores, a minha indignação é com o tamanho das mentiras que, propaladas,
insanas, acabam, pela anestesia da arrogância e do
poder totalitário, tornando-se verdades.
Quero juntar minha voz ao que disse o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, numa entrevista aos liderados e militantes do PSDB, a respeito
do que deﬁniu como o momento de Luiz Inácio Lula da
Silva, disse: “Isto extrapola o limite do Estado de direito
democrático”, referindo-se à declaração de Lula pregando “extirpar” o DEM da política”. O tucano chegou
a citar o ex-ditador italiano Benito Mussolini. “Faltou
quem freasse Mussolini. Alguém tem que parar o Lula”
– disse o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso,
a quem faço coro, sim, Sr. Presidente. Nós devemos
frear. Algumas situações não possibilitam o processo
democrático que estamos vivendo.
Pior que a omissão é a mentira, a mentira que
corrói a dignidade da Nação, que acelera a corrupção
do País e que pune a liberdade individual de cada cidadão e afronta a justiça e a democracia.
Eu tinha que dizer isso, Sr. Presidente, porque um
Estado que tem a felicidade de ostentar como padrão
de dignidade uma heroína brasileira, Anita Garibaldi, não merece palavras tão ásperas e deseducadas
como essas com as quais Lula ofende Santa Catarina.
Lamentavelmente, foi o que fez o Presidente em mais
um de seus destampatórios.
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Com essas palavras, Sua Excelência se equipara
muito mais a um tirano, imaginando que a sua sofreguidão pelo poder não tem limites. Tem sim. A Nação
brasileira não aceita o absolutismo, e esta parece ser
marca do governo petista.
Sr. Presidente, estou anexando a este pronunciamento o noticiário da imprensa para que passe a
constar dos Anais do Senado da República. Com isso,
Sr. Presidente, o historiador do futuro poderá avaliar os
destemperos do atual Presidente e classiﬁcar corretamente um partido que busca perenizar-se no poder.
Não podia deixar de citar isso na tarde de hoje,
aqui no Senado Federal, em nome do meu Estado.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – V. Exª me
permite um aparte, Senadora?
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois
não, Senador João Faustino.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senadora,
primeiro quero me congratular com o povo de Santa
Catarina, por tê-la enviado a esta Casa. V. Exª confere
a esta Casa um brilho muito especial pelo talento, pelo
raciocínio claro, pela coragem e pela defesa intransigente que faz dos interesses do povo e dos interesses
do povo do seu Estado. Vim escutando o seu discurso
e raciocinando sobre o que se passa hoje no Brasil.
Estamos diante de um país onde o Estado de direito
se vê ameaçado, onde as autoridades constituídas
são desacatadas, desrespeitadas. E tudo isso é muito
lamentável. Eu não poderia deixar de associar-me ao
seu discurso, ao seu pronunciamento. V. Exª fez referência a duas pessoas que digniﬁcaram o Congresso
Nacional: o ex-Governador Luiz Henrique, que foi meu
colega na Câmara dos Deputados, um dos mais brilhantes, foi Ministro de Estado e Prefeito de Joinville.
Tive oportunidade de presenciar o quanto foi profícua
a atuação de Luiz Henrique à frente da administração
daquele Município. Basta falar sobre o Bolshoi, que
hoje é orgulho de Santa Catarina e do Brasil inteiro. Lá
está presente, ensinando à população mais humilde
o talento da dança. Eu não poderia deixar de registrar
aqui a minha solidariedade ao ex-Senador Pavan, que
passou por esta Casa, com muita dignidade, angariando
respeito dos seus Pares, e que hoje é Governador do
Estado, merecedor, portanto, de todo o respeito não
só dos catarinenses, mas também do povo brasileiro.
Portanto, eu queria congratular-me com V. Exª pelo
discurso, pelo equilíbrio, pela forma elegante com que
criticou o momento que – eu diria – não é dos mais
bonitos da história política brasileira. E V. Exª soube
desenhar esse momento com muita precisão e muita
elegância. Eu queria associar-me ao seu discurso e
parabenizá-la pelas palavras que pronunciou nesta
tarde. Muito obrigado.
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A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obrigada pelo aparte, Senador João Faustino. Tenho certeza
de que, em todo o Estado de Santa Catarina, a nossa
representação política é de alto gabarito.
Inclusive a concorrente... nós temos a alegria
de dizer que nós temos três candidatos à altura do
povo catarinense, pela forma aguerrida de cuidar do
seu povo, de cuidar dos seus projetos. O que nós não
podemos, Senador, é comungar com a mentira, que
hoje, realmente, é um dano, um dano moral, um dano
intelectual ao País. E, muitas vezes, a mentira, quando
dita tantas vezes, acaba se tornando verdade. E nós
não podemos, tendo voz – como todos nós, Senadores, temos –, em nome do nosso Estado, em nome da
nossa Constituição Federal, deixar de falar, porque,
quando uma verdade é dita ou é contraposta diante de
uma mentira, pelo menos alguém vai pensar, alguém
vai perceber: será que é isso mesmo?
Obrigada, Senador, pelo aparte, pelo apoio e
pelo carinho com que tem sempre se manifestado nos
meus pronunciamentos.
O Sr. Belini Meurer (Bloco/PT – SC) – V. Exª me
concede um aparte?
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Pois
não, Senador Belini.
O Sr. Belini Meurer (Bloco/PT – SC) – Senadora
Níura, V. Exª disse uma coisa verdadeira e que eu prezo
muito: a mentira, dita várias vezes, vira uma verdade.
Então, nós devemos ter cuidado com todas as aﬁrmações que fazemos, com tudo aquilo que nós falamos de
alguém, aquilo que dizem, que disseram, que falaram.
É bom que nós tomemos bastante cuidado. E, por isso,
já que a senhora falou bastante do meu Partido, falou
também da Senadora Ideli Salvatti, eu gostaria de ler
uma nota que acho que explica um pouco isso que a
senhora acabou de falar, se me permite:
Em nome do PT de Santa Catarina e em defesa
do mais ilustre ﬁliado petista, fundador nacional do PT,
Luiz Inácio Lula da Silva, comento a nota do deputado
Paulo Bornhausen, líder dos Democratas na Câmara
Federal. Para pronunciar o nome dos Bornhausen em
Santa Catarina, precisa-se apenas de lucidez política. E foi isto que Lula fez em sua visita a SC, ontem.
Querer atribuir à Lula a responsabilidade da agressão
ao povo catarinense, quando agride politicamente – e
não moralmente – os Bornhausen, é querer resumir
a honra de um povo aos interesses de uma família,
como faziam os déspotas de outrora, ou até mesmo
os antigos “coronéis” da política catarinense.
Acusa ainda o líder do DEM, Deputado Paulo Bornhausen, que Lula possui uma “retórica nazifascista”.
Lembramos ao Deputado que seu pai, o ex-Senador
Jorge Bornhausen, foi o autor da não tão célebre frase
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“Vamos acabar com essa raça. Vamos nos ver livres
dessa raça por pelo menos 30 anos”, referindo-se aos
petistas. Sabemos muito bem que racismo e nazismo
se completam. Já Lula, quando aﬁrmou que o “DEM
precisa ser extirpado da política brasileira”, referiu-se
ao partido político, não à raça de seus membros. Extirpar signiﬁca “extrair, arrancar”. E é isto que o PT, seguindo as regras democráticas, no voto, pretende fazer
com o DEM: arrancá-los, com o voto, dos executivos e
dos parlamentos. Os Bornhausen, o povo catarinense,
conhece muito bem, sempre foram beneﬁciados pelos
ditadores que arrasaram nosso País. Não foram eles
os protótipos de ditadores, mas a sua própria encarnação na história política catarinense. Em relação às
aﬁrmações sobre CPMF, de que Lula estaria “inconformado com a derrota que o Democratas lhe impingiram”, lembro que esta “grande ação” lançou, sim,
ao inconformismo as lideranças do próprio DEM, que
achavam que estariam acabando com as chances de
o PT continuar governando para a maioria deste País.
Atingiram o povo, tentando prejudicar o Presidente Lula.
A CPMF, ao contrário do que o DEM divulgou em todo
o Brasil, ﬁscalizava os sonegadores e tinha um caráter
humanitário, pois ﬁnanciava a saúde pública brasileira.
Era um tributo essencial para a redistribuição de renda,
pois 61% de seus recursos vinham da arrecadação das
movimentações bancárias dos 10% mais ricos deste
País. As empresas contribuíam com 72% da arrecadação e as pessoas físicas somente com 28%. Desses,
somente 17% vinham de pessoas que ganhavam mais
de R$ 100 mil por ano. Portanto, era uma arrecadação
advinda dos que mais detêm a riqueza. O ﬁm da CPMF
afetou diretamente o Sistema Único de Saúde, além
do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza. Mas
sabíamos que a sua existência deveria ser substituída
por outros mecanismos, e lamentamos pela forma como
foi “extirpada” pelo DEM, que não se preocupou com
os reﬂexos junto às políticas públicas que atendem à
população mais pobre. Finalizando, reproduzimos as
palavras do líder do DEM, de que o PT, aqui em SC,
nunca governou. É isso mesmo, vamos lembrar cada
vez mais ao povo, de que ainda não governamos em
Santa Catarina. E que precisamos desta chance, para
mostrar que nosso Estado poderá ser um lugar ainda
melhor para se viver.”
Senadora, sou obrigado a ler isso aqui. Por mais
carinho que eu tenha pela Senhora, acho que a Senhora
foi bastante infeliz nessas suas proposições, nas suas
colocações. Portanto, essa frase que a senhora falou,
da questão das mentiras, eu acho que nós tivemos de
levar bastante em consideração. Obrigado, Senadora.
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC) – Obrigada pelo aparte, Senador Belini Meurer. Da mesma
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forma, o carinho, o respeito, a admiração. Mas o senhor
leu um manifesto que foi apresentado após o pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente Lula, no
Estado de Santa Catarina. Ou seja, nós não podemos
contraditar exatamente aquilo a que toda imprensa catarinense, presente, ouviu.
É muito fácil, Senador, nós sairmos de alguns
pronunciamentos, nos dirigirmos aos nossos gabinetes
com todas as nossas assessorias partidárias e remontar
todo um discurso, inclusive inﬂando a sociedade, e até
colocar certas coisas, como o senhor disse, de racismo, que eu tenho a plena certeza, a absoluta certeza,
que tanto o Democratas, de Santa Catarina e do Brasil,
como o PSDB, o meu Partido, como o PMDB e outros
Partidos jamais ﬁzeram apologia a qualquer etnia que
fosse, muito menos o Senador Jorge Bornhausen.
Então, é muito fácil, Senador Belini, quando nós
percebemos um cenário e aquele cenário não é favorável as nossas posições, mas elas foram ditas, e inclusive pelo Líder nacional, pelo Presidente da República, é muito fácil nós seguimos os corredores o mais
rápido possível e escrevermos com rapidez qualquer
coisa que se contraponha e se colocam notas e notas
na imprensa e notas para que todo o Brasil conheça.
Mas o que foi dito, foi dito, e a impressão que ﬁcou e
o que aconteceu em Santa Catarina é exatamente isto
o que está acontecendo no País: inverdades ditas a
todo momento e que acabam sendo verdades. E isso
nós não podemos admitir.
Muito obrigado, Senador João Faustino, pelo seu
aparte e obrigada Presidente pelo grande espaço que
me concedeu.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA NÍURA DEMARCHI EM
SEU PRONUNCIAMENTO
Inseridos nos termos do inciso I e § 2º
do art. 210 do Regimento Interno.
REPUBLIQUETIZAÇÃO DO PAÍS
14 de setembro de 2010/0h:00
O Estado de S.Paulo – Editorial
Não é por acaso que o Gabinete Civil da Presidência da República tem estado envolvido em quase
todos os grandes escândalos do governo Lula. A começar pelo mensalão, operado por José Dirceu, até
a recentíssima denúncia de descarado tráﬁco de inﬂuência por parte da Ministra Erenice Guerra e seus
familiares, boa parte de todo o malfeito, do ilegal, da
pura e simples corrupção que eclode no Governo Federal tem o dedo do Palácio do Planalto. O dedo de
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Luiz Inácio Lula da Silva, o grande responsável pelo
desenvolvimento econômico dos últimos oito anos; pela
incorporação de milhões de cidadãos antes marginalizados ao mercado de consumo; pela ascensão do País
à condição de, vá lá, player importante na diplomacia
mundial. Se tudo de bom que se faz no governo é de
responsabilidade do “cara”, por que apenas o que de
errado se faz no governo não tem dono?
Por muito menos do que se tem revelado ultimamente de lambanças com as instituições do Estado e
com o dinheiro público um Presidente da República foi
forçado a renunciar há menos de 20 anos.
Mas com Lula é diferente. Embriagado por índices de popularidade sem precedentes na história
republicana, inebriado pela vassalagem despudorada
que lhe prestam áulicos, aderentes e aduladores dos
mais insuspeitadas origens e dos mais suspeitosos interesses, Sua Excelência se imagina pairando acima
do bem e do mal, sem a menor preocupação de manter um mínimo de coerência com sua própria história
política e um mínimo de respeito pelo decoro exigido
pelo cargo para o qual foi eleito.
Sempre que os desmandos ﬂagrados pela Imprensa ameaçam colocar em risco seus interesses políticos e eleitorais, Lula recorre sem a menor cerimônia
à mesma “explicação” esfarrapada: culpa da oposição
– na qual inclui a própria Imprensa. A propósito das
violações de sigilo comprovadamente cometidas recentemente pela Receita Federal – não importa contra
quem – não passou pela cabeça de Sua Excelência,
nem que fosse apenas para tranquilizar os contribuintes, a ideia de admitir a gravidade do ocorrido e se
comprometer com a correção desses desvios. Preferiu
a habitual encenação palanqueira: “Nosso adversário,
candidato da turma do contra, que torce o nariz contra
tudo o que o povo brasileiro conquistou nos últimos
anos, resolveu partir para ataques pessoais e para a
baixaria.” Não há maior baixaria do que um chefe de
Estado usar o horário eleitoral de seu partido político
para atacar, em termos pouco republicanos, aqueles
que lhe fazem oposição. E faltou alguém lembrar ao
indignado defensor dos indefesos que entre “tudo que
o povo brasileiro conquistou nos últimos anos” estão a
Constituição de 1988, o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outras iniciativas fundamentais
para a promoção social e o desenvolvimento econômico do País, contra as quais os então oposicionistas
Lula e PT ﬁzeram campanha e também votaram no
Congresso.
Enquanto os aliados de Lula e de Sarney – a
quadrilha que dilapidou o patrimônio público do Amapá – vão para o cadeia por conta das evidências contra eles levantadas pela Policia Federal; enquanto os
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aliados de Lula – toda a cúpula executiva e legislativa,
prefeito e vereadores, do município sul-mato-grossense de Dourados – pelo mesmo motivo vão para
o mesmo lugar; enquanto na Receita Federal – não
importa se por motivos políticas ou apenas (!) por
corrupção – se viola o sigilo ﬁscal de cidadãos e as
autoridades responsáveis tentam jogar a sujeira para
debaixo do tapete; enquanto mais urna maracutaia
petista é ﬂagrada no Gabinete Civil da Presidência:
enquanto, enﬁm, a mamata se generaliza e o presidente da República continua ﬁngindo não ter nada a
ver com a banda podre de seu governo, a população
brasileira, pelo menos quase 80% dela, aplaude e reverencia a imagem que comprou do primeiro mandatário, o “cara” responsável, em última instância, pela
republiquetização do País.
Está errado o povo? A resposta a essa pergunta será dado em algum momento, no futuro. De
pronto, a explicação que ocorre é a de que, talvez, o
povo de Lula seja constituído de consumidores, não
de cidadãos.
LULA AGORA QUER “EXTIRPAR” O DEM
DA POLÍTICA BRASILEIRA
Petista diz que partido “alimenta ódio” e lamenta ter
apoiado Luiz Henrique
Presidente aﬁrma que a direita tentou e ainda tenta
derrubar o seu governo; de bota, Dilma defende voto
na mulher
Estelita Hass Carazzai
Em comício ontem a noite em Joinville ao lado
da candidata Dilma Rousseff (PT), o presidente Lula
aﬁrmou que é preciso “extirpar” o DEM da política brasileira, pois é um partido que “alimenta ódio”. Lula se
referia a uma frase dita em 2005 pelo então presidente do PFL (atual DEM), Jorge Bornhausen, durante o
escândalo do mensalão. Ao falar do PT, ele comentou:
“Estaremos livres dessa raça pelos próximos 30 anos”.
Na época, petistas acusaram Bornhausen de racismo, o que o então senador negou. No comício, Lula
lamentou o apoio que deu ao Governador de Santa
Catarina, Luiz Henrique (PMDB), na eleição de 2002:
“Eu pensava que era para mudar. Mas ele trouxe de
volta o DEM, que nós precisamos extirpar da política
brasileira”, disse. Em Santa Catarina, o candidato ao
Governo Raimundo Colombo (DEM) lidera as pesquisas de intenção de voto. A Senadora Ideli Salvatti (PT)
está em terceiro lugar. Como já ocorreu em outros comícios, coube a Lula o papel de rebater as acusações
da oposição e as denúncias veiculadas na imprensa
contra Dilma Rousseff. Segundo Lula, o povo é “seu
próprio formador de opinião”.
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Joio e Trigo
“O povo consegue separar o joio do trigo, o que é
verdade e o que é mentira”, disse Lula. “Nós pensamos
pela nossa cabeça e nós enxergamos pelos nossos
olhos.” As declarações foram dadas após o presidente
aﬁrmar que a direita do País tentou e ainda tenta “derrubar” o seu governo. Lula disse que não vai admitir
que sua honra (?) seja perdida “a troco de mentira ou
de safadeza de quem quer que seja neste País”.
Dilma, que falou durante breves 15 minutos e
ﬁcou sentada durante boa parte do discurso do presidente devido a torção que teve no pé, defendeu o
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voto numa mulher para governar o País. “Eu não posso errar. Se uma mulher errar, eles vão falar (...) que
mulher não pode ser presidente”, disse. A petista ainda
pediu para que o público não votasse nos candidatos
que representam o “atraso” e o “passado”, fazendo
menção ao partido que votou contra o Prouni – mais
uma vez, o DEM.
Havia cartazes entre o público parabenizando
a candidata pelo nascimento de seu neto, mas Dilma
não mencionou esse fato em seu discurso. Este foi o
primeiro comício da candidata após o nascimento da
criança.
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – A senhora não tem que agradecer, é merecedora de todas as atenções e V. Exª será atendida
na forma do Regimento no tocante a constar dos Anais
do Senado Federal os documentos que se ﬁzerem necessários e que sejam do interesse de V. Exª.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Concedo a palavra ao nobre Senador
João Faustino.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pela ordem, sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu estou encaminhando à Mesa um
requerimento em que solicito que o Período do Expediente da sessão do dia 9 de novembro seja destinado a homenagear o Cardeal Dom Eugênio de Araújo
Salles, Arcebispo emérito do Rio de Janeiro, pelos
seus noventa anos de existência a serviço do povo
do nosso País.
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Portanto, Sr. Presidente, esperando ver esse requerimento aprovado pela Mesa do Senado, espero
que, no próximo dia 9 de novembro, possamos realizar aqui neste plenário uma grande sessão solene
em homenagem a uma das ﬁguras mais expressivas
da igreja católica e um dos brasileiros mais honrados
desses tempos.
Era isso que queria registrar, Sr. Presidente, agradecendo a deferência pela concessão da palavra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Nobre Senador João Faustino, o requerimento já foi encaminhado à Mesa, será atendido dentro do tratamento regimental correto, tendo em vista
que nós estamos em uma fase em que não temos as
sessões deliberativas, e o requerimento deverá ser
votado tão logo o Senado tenha normalizado suas
sessões deliberativas.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – O requerimento vai à publicação e será
votado oportunamente.
Eu consulto o Senador João Faustino, que estava
inscrito, se V. Exª vai se pronunciar na tarde de hoje,
caso contrário encerrarei a sessão, tendo em vista que
todos os oradores inscritos já foram contemplados com
os devidos tempos.
Senador João Faustino, V. Exª usará a tribuna
ou não?
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB –RN) – Não.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – A Presidência recebeu do Senhor Presidente da República a Mensagem nº 542, de 2010, na
origem, encaminhando Informações Complementares
ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 59, de 2010,
que “Estima a receita e ﬁxa a despesa da União para
o exercício ﬁnanceiro de 2011”, nos termos do art. 10
da Lei nº 12.309, de 9 de agosto de 2010.
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O expediente, autuado como Volume VII (Tomos Ia
V) e juntado ao processado do Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 59, de 2010, vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A matéria será publicada em Suplemento ao Diário
do Senado Federal de 16 de setembro do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Tendo em vista que todos os oradores
inscritos presentes ﬁzeram uso da palavra, não tendo
nenhum outro Senador desejando fazer uso da palavra
presente no Senado neste momento, dou por encerrada a sessão, às 17 horas e 17 minutos do dia de hoje,
15 de setembro de 2010.
Muito obrigado.
Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 17
minutos.)
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Ata da 158ª Sessão, Não Deliberativa
em 21 de setembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Acir Gurgacz e da Sra. Selma Elias
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 16 horas e 6 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT –
RO) – Há número regimental. Declaro aberta esta
sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos, às 14 horas de terça-feira, 21 de setembro.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
passo a ler.

São lidos os seguintes:
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RO) – Os projetos que acabam de ser lidos serão pu-

Sobre a mesa, aviso do Tribunal de Contas
da União que passo a ler.

blicados e remetidos às Comissões competentes.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT –
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O aviso que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O requerimento que acaba de ser lido será encaminhado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu, do Presidente da República,
as seguintes Mensagens:
- Nº 277, de 2010 (nº 547/2010, na origem), restituindo autógrafos do 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, sancionado
e transformado na Lei nº 12.323, de 15 de setembro de 2010;
- Nº 278, de 2010 (nº 548/2010, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 89, de 2006 (nº 5.630/2005, na
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

Casa de origem), de iniciativa do Presidente
da República, que revoga o Decreto-Lei nº
7.270, de 25 de janeiro de 1945, e o DecretoLei nº 7.776, de 25 de julho de 1945, (regula
os casos de invalidez e de incapacidade física
para as forças armadas, e dispõe sobre organização de Comissão criada para esse ﬁm),
sancionado e transformado na Lei nº 12.324,
de 15 de setembro de 2010;
- Nº 279, de 2010 (nº 550/2010, na origem), restituindo autógrafos do 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,
sancionado e transformado na Lei nº 12.326,
de 15 de setembro de 2010;
- Nº 280, de 2010 (nº 551/2010, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei
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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, sancionado e transformado na Lei nº
12.327, de 15 de setembro de 2010;
- Nº 281, de 2010 (nº 552/2010, na origem), restituindo autógrafos do 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, sancionado e transformado na Lei
nº 12.328, de 15 de setembro de 2010;
- Nº 282, de 2010 (nº 553/2010, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 240, de 2009 (nº 1.749/2007,
na Casa de origem, do Deputado Juvenil),
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, sancionado e transformado na Lei nº
12.329, de 15 de setembro de 2010;
- Nº 283, de 2010 (nº 554/2010, na origem), restituindo autógrafos do 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, sancionado
e transformado na Lei nº 12.330, de 15 de setembro de 2010;
- Nº 284, de 2010 (nº 555/2010, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 253, de 2009 (nº 2.314/2007, na
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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 Capibaribe, no
Estado de Pernambuco, sancionado e transformado na Lei nº 12.331, de 15 de setembro
de 2010;
- Nº 285, de 2010 (nº 556/2010, na origem), restituindo autógrafos do 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, sancionado e transformado na Lei nº 12.332, de
15 de setembro de 2010; e
- Nº 286, de 2010 (nº 557/2010, na origem), restituindo autógrafos do 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, sancionado e transformado na
Lei nº 12.333, de 15 de setembro de 2010.
Será encaminhado à Câmara dos Deputados
um exemplar de autógrafo de cada um dos projetos
sancionados.
Os processados vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência recebeu do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, nos termos do § 4° do art.
70 da Lei n° 12.017, de 12 de agosto de 2009, a Mensagem nº 129, de 2010-CN (nº 562/2010, na origem),
que encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de
Avaliação de Receitas e Despesas, referente ao quarto
bimestre de 2010.
É a seguinte a Mensagem:
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A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não, Senadora Marisa Serrano.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Eu
queria me inscrever para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Pois não. Está inscrita a Senadora Marisa Serrano.
Passo a palavra ao nobre Senador Roberto Cavalcanti, do PRB da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é com muita honra que temos
V. Exª presidindo esta sessão. Aproveito o momento
para parabenizar os vários Senadores que aqui estão.
Hoje, pela manhã, havia uma preocupação nossa no
sentido de termos quorum para abrir esta sessão e,
na verdade, fomos surpreendidos com a presença de
vários Senadores na Casa, o que demonstra que estamos num bom caminho. Nós temos a possibilidade
de estar no Senado Federal defendendo os nossos
interesses estaduais, os nossos interesses regionais,
os interesses do Brasil. Sei que é um sacrifício muito
grande para os Senadores estarem aqui presentes,
uma vez que as campanhas estaduais estão no seu
auge nesses últimos dias que antecedem as eleições
gerais no Brasil, mas na verdade é um compromisso
que nós temos. Este é um momento em que estar na
tribuna é uma honra.
A primeira vez que aqui estive, ainda em 2006,
senti uma forte emoção de aqui representar o Estado da Paraíba. E essa forte emoção se repete a cada
pronunciamento.
O telespectador pode pensar que nós chegamos
aqui e fazemos isso de forma automática, mas não é.
Cada momento de presença na tribuna do Senado é
especial. Então, na verdade, tenho hoje o privilégio
de ser aqui acompanhado por diversos Senadores. E
eles não param de chegar. Acabamos de ver adentrar
outro Senador, o que muito nos honra.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a sustentabilidade da Previdência Social é, sem dúvida, um dos
principais temas contemporâneos. O envelhecimento
da população é um fenômeno mundial.
Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, publicado em 2005, apenas dezoito
países em todo o mundo não registraram aumentos
recentes na média de idade de suas populações. Na
maioria dos países europeus e asiáticos, a previsão
é de que nas próximas duas décadas, o conjunto de
pessoas com mais de 65 anos será o grupo prepon-
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derante, e a média de idade da população será de
mais de 50 anos.
No Brasil, a estrutura etária da nossa população
não foge muito às tendências mundiais. Na sociedade brasileira, veriﬁcamos claramente os dois fenômenos responsáveis pelo envelhecimento populacional:
a queda da natalidade e o aumento da longevidade.
Esta, Sr. Presidente, se dirige diretamente a mim. Eu
estou na faixa exatamente dessa população que vive
do crédito. Esse aumento da longevidade para mim é
muito gratiﬁcante.
O grupo etário formado pelas crianças com menos de cinco anos, por exemplo, era de 15% da população em 1970. Hoje, esse grupo representa apenas
9% da população total. Na outra ponta, o grupo etário
formado pelas pessoas com mais de 65 anos, que era
de 3,5% em 1970, representa 6,5% em 2010 e deverá
bater 19% em 2050, segundo o IBGE.
Evidentemente, o envelhecimento populacional
traz consigo uma série de desaﬁos de natureza socioeconômica para a sociedade brasileira. Um desses efeitos é o impacto nos gastos com a saúde, especialmente
com o tratamento de doenças crônicas associadas às
faixas etárias mais elevadas. Outro efeito é a constante
necessidade de se repensar e se reformular o sistema
de Previdência Social e as regras para a aposentadoria. Passamos por reformas dessa natureza no passado recente e é alta a probabilidade de passarmos por
outra, ou outras, num futuro próximo.
Em meio a esse turbilhão de profundas mudanças
sociais e econômicas que devem alterar sensivelmente
o perﬁl das populações mundiais nas próximas décadas, o crescente grupo formado pelos idosos continua
tendo diﬁculdades para fazer valer seus direitos e garantir uma aposentadoria digna e confortável.
O advento do Estatuto do Idoso em 2003 representou um marco importante no processo de valorização da terceira idade em nosso país. O Estatuto do
Idoso foi responsável pela positivação no ordenamento
jurídico brasileiro de um conjunto de práticas que vem
garantindo aos idosos um tratamento diferenciado no
que se refere à saúde, ao uso de transporte coletivo,
às regras de trânsito, ao atendimento em repartições
públicas e entidades privadas, ao lazer, ao acesso à
cultura, ao trabalho e à habitação.
Essa série de direitos foi conquistada pelo esforço
conjunto de inúmeras pessoas e instituições. Na impossibilidade de nomear todas elas no curto espaço de
tempo deste pronunciamento, cumprimentamos a todas
na pessoa do nobre Senador Paulo Paim, autor, ainda
na Câmara dos Deputados, da proposta que originou
o Estatuto do Idoso, ferrenho e incansável defensor
dos direitos da terceira idade neste País.
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Cada nova conquista social abre novas fronteiras, novas frentes e novas batalhas a serem travadas.
Assim, a consolidação dos direitos básicos dos idosos,
consubstanciada no Estatuto do Idoso, abriu espaço
para que outra discussão ganhasse força: os reajustes
das aposentadorias.
Sr. Presidente, esse fato, na verdade, preocupa
toda a Nação brasileira, principalmente os aposentados e os prestes a serem aposentados.
É fato notório que o poder aquisitivo dos aposentados brasileiros vem diminuindo drasticamente nos
últimos anos. As correções que foram feitas nos valores das aposentadorias não acompanham as perdas
ocasionadas pela inﬂação, pelos aumentos do preço
nos remédios, pelo crescimento do custo de vida em
geral.
Se compararmos os reajustes que as aposentadorias tiveram nos últimos tempos com, por exemplo,
os aumentos do salário mínimo, veremos que os aposentados perdem feio na comparação.
Sabemos que é inconstitucional usar o salário
mínimo como indexador. Concordamos que os recentes aumentos do salário mínimo foram necessários e
são ferramentas fundamentais para uma política de
distribuição de renda mais justa. Também admitimos,
contudo, que é compreensível o sentimento de revolta de um aposentado ou de uma aposentada que, há
alguns anos, ganhava o equivalente a cinco salários
mínimos e que vê essa proporção diminuir ano após
ano. Fica claro que necessitamos, com urgência, de
uma política de recuperação das aposentadorias; precisamos de um plano de fortalecimento da remuneração
dos aposentados que restabeleça o poder de compra
desse grupo de pessoas e que lhes proporcione mais
tranquilidade e mais conforto material.
O Governo Lula tem adotado algumas medidas
importantes no sentido de, ao menos, amenizar as diﬁculdades vividas pelos aposentados. O reajuste de
6,14%, aplicado em janeiro deste ano nas aposentadorias superiores a um salário mínimo, representou um
alívio substancial para milhões de beneﬁciados. Esse
reajuste foi alterado para 7,7% em agosto, após um
processo que contou com a participação do Congresso
Nacional e da sociedade organizada deste País.
As vitórias representadas por esses reajustes,
porém, são ainda pequenas diante da quantidade de
demandas dos aposentados e do número de distorções e falhas apresentadas pelo sistema previdenciário brasileiro.
A ausência de um plano periódico de reajustes
dá ensejo, por exemplo, a milhares de ações judiciais
que contestam as contas apresentadas pelo Governo
Federal. Recentemente, uma decisão do STF obrigou
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o INSS a reajustar os valores pagos a um beneﬁciário
que exigiu a correção de sua aposentadoria de acordo
com os tetos estipulados pela Emenda Constitucional
nº 20, de 1998.
Como a decisão do Supremo tem repercussão
geral e, assim, servirá de referência para as futuras
decisões dos outros tribunais, o Judiciário certamente
será inundado por ações semelhantes nos próximos
meses.
Talvez a maior evidência da necessidade de uma
reestruturação do sistema previdenciário e da sistemática de reajuste das aposentadorias sejam as cerca de 800 proposições legislativas que tramitam no
Congresso Nacional sobre o tema. Embora tratem de
questões as mais diversas, muitas delas apontam para
a defasagem do valor das aposentadorias.
Essas propostas desmentem também a noção ultrapassada de que os aposentados têm menos gastos
que os trabalhadores na ativa. A verdade é que, com
a idade avançada, altera-se drasticamente o quadro
de despesas dos idosos. Aumentam os gastos com
remédios, planos de saúde, cuidadores e outras necessidades típicas dessa faixa etária, e esses gastos
tendem a sofrer aumentos que excedem a média da
inﬂação.
Combinado com as aposentadorias que mal repõem as perdas inﬂacionárias, tem-se um quadro profundamente desanimador para todos aqueles que se
aproximam dessa fase de suas vidas.
Sr. Presidente, a população brasileira está envelhecendo, e, aparentemente, os gestores públicos não
estão dando a essa questão a importância que ela merece. Não me reﬁro apenas aos aspectos econômicos
desse fenômeno. Preocupam-me, acima de tudo, os
aspectos humanos dessa nova realidade social. Conceder uma aposentadoria justa aos idosos deve deixar
de ser encarado como um problema contábil, como
vem sendo feito tradicionalmente, e passar a ser um
assunto de natureza social e, até mesmo, ética.
A discussão e a implantação de uma política de
recuperação do poder aquisitivo dos aposentados é
parte fundamental desse processo e deve estar no
centro das preocupações e realizações do novo Governo que assumirá o País em 1º de janeiro de 2011.
Só assim, o Brasil emergirá mais justo, mais forte, mais
sensível, mais humano aos olhos dos brasileiros, das
brasileiras e do resto do mundo.
Sr. Presidente, era esse tema que eu gostaria
de abordar.
Gostaria de pedir 30 segundos só para me referir a uma matéria publicada na mídia nacional recentemente: Pé no acelerador, em que diz que o Brasil é
o centro do universo. Na verdade, os investimentos
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internacionais estão todos convergindo para o nosso
País, o que é a constatação da grande realidade econômica nacional que vivemos no momento presente.
Esperamos que o próximo Presidente da República dê
continuidade à pujança do desenvolvimento econômico
e social no nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Muito bem, Senador Roberto Cavalcanti, que traz, nesta
tarde, um tema muito importante para todos nós.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me
inscrever para falar como Líder do Partido dos Trabalhadores, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Pois não. Será inscrito, Senador.
Passo a palavra agora à Senadora Marisa Serrano, inscrita para uma comunicação inadiável, alternando
sempre um orador inscrito, uma comunicação inadiável,
um orador inscrito, um Líder da Bancada.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.)
– Obrigada, Sr. Presidente.
Eu quero colocar aqui um problema que está
me angustiando nesses dias. Primeiro, na semana
passada, na Bahia, com sindicalistas petroleiros, o Sr.
José Dirceu informou que a vitória da Dilma facilitaria
a execução de um projeto político do PT, onde consta a democratização dos meios de comunicação para
coibir e controlar a informação.
Sábado, num comício em Campinas, São Paulo,
o Presidente Lula insurge-se contra a imprensa, num
comportamento anti-republicano, aético e de desrespeito à cidadania, quando aﬁrma que a imprensa está
agindo de má-fé. Quando fala bem do Governo, pode;
a imprensa vale; quando é chapa-branca, vale; quando
denuncia e investiga, não pode.
Aí eu quero dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o primeiro sinal de que a liberdade de
imprensa está sob ameaça é quando as instituições
democráticas da sociedade civil começam a debater
intensamente o assunto. Pode parecer estranho, principalmente para muita gente. Mas o termômetro que
nos indica que a liberdade de expressão, de pensamento e de opinião correm risco – e está sob perigo – é
exatamente quando começa a haver a mobilização de
entidades como a OAB, ANJ, ABI e outras, alertando
sobre as tentações autoritárias daqueles que revelam
vocação pra ditador.
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Na normalidade do Estado democrático de direito,
o tema “liberdade de imprensa” jamais é mencionado.
É assunto que passa batido e não é levado a sério.
Em circunstâncias contrárias - como agora - ele ganha
espaço relevante no nosso dia a dia.
A liberdade de imprensa é como o ar que respiramos, é como o sol que nasce todos os dias, é como
a lei da gravidade. Se ela existe e está cristalizada na
sociedade, ninguém a questiona. Não se fala sobre o
assunto.
A liberdade de imprensa é um fato dado, inquestionável. A liberdade de imprensa demarca, com absoluta clareza, o nosso estágio de desenvolvimento
tanto social quanto cultural e não há governante que
tenha coragem nem ousadia para colocar esse assunto em pauta.
Quando, porém, esse tema entra na ordem do
dia, signiﬁca que o País está vivendo um retrocesso.
Signiﬁca que estamos dando passos para trás. Signiﬁca que estamos abrindo espaço para o atraso, ﬂertando com o autoritarismo, com as ditaduras, com os
regimes absolutistas.
Os mais cínicos têm dito que o brasileiro está
narcotizado e que não está nem aí para temas como
democracia e liberdade de imprensa. Eles dizem: “Olha,
o povo está comprando no crediário, está com geladeira nova dentro de casa, carro na garagem, desfrutando as benesses do consumo. Portanto, esses temas
estão no segundo plano. Esquece isso. Ninguém liga
para isso”.
Quando me falam isso, eu sempre me lembro daquele famoso poema que uma vez citei desta tribuna
e que diz o seguinte:
Na primeira noite, eles se aproximam e
colhem uma ﬂor do nosso jardim, e não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se escondem:
pisam as ﬂores, matam nosso cão, e não dizemos nada.
Até que, um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a lua e,
conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz
da garganta.
E, porque não dissemos nada, já não
podemos dizer nada.
Para aqueles que pensam que as atuais investidas do Governo Lula, da candidata Dilma Rousseff e
do Sr. José Dirceu contra a liberdade de imprensa são
pouca coisa, eu gostaria de dizer que o momento indica que vamos trilhar, daqui para frente, um caminho
perigoso e de extrema intranquilidade para se poder
exercer plenamente a cidadania.
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Acostumamo-nos a dizer que ninguém é dono da
verdade e que a imprensa é o meio pelo qual várias
faces das verdades são expostas para que possamos
julgar o que é correto e o que é errado.
Todos erramos. A imprensa também erra. Mas
quem julga isso somos nós, os leitores, com a nossa
capacidade de discernimento, com a nossa experiência de vida, com a nossa história, com a nossa educação e a nossa cultura. O Governo não tem o direito
de julgar por nós, não tem o direito de escolher qual
a versão mais adequada para nós compreendermos
a realidade.
O Governo não pode nem imaginar que pode
tutelar a nossa liberdade de compreender um fato e
assim julgá-lo e fazer nossas escolhas morais conforme nossa compreensão das informações.
Fatos são fatos. Não há como mudá-los. O que
se pode fazer é debatê-los conforme a interpretação
de cada um. A opinião pública são todos os brasileiros
exercendo sua autonomia, seus julgamentos pessoais,
seu escrutínio, seu livre arbítrio.
A opinião pública não pode ser resumida nos
discursos de palanque do Presidente Lula. A opinião
pública não pode ser confundida com a cabeça de
uma só pessoa. Só quem gosta de ditadura é que
imagina que pode comandar a cabeça das pessoas,
imaginando que o nosso pensamento é livre para julgar o certo e o errado, as mentiras e as verdades, a
realidade e as ilusões.
O Brasil está retrocedendo. Lula parece aquele
reizinho, o Luis XIV, que disse, uma vez, lá na França,
que o “Estado sou eu”. Não, Presidente Lula, o Estado somos todos nós, partidos políticos, imprensa,
empresas, entidades da sociedade civil, sindicatos,
ONGs, trabalhadores, intelectuais, artistas, donas de
casa, rico, pobre, cristão, muçulmano, budista, etc.
Somos todos.
A liberdade de imprensa é a nossa única defesa contra o contágio nefasto do pensamento único. A
censura que se deseja impor à imprensa e aos meios
de comunicação vem no sentido oposto ao processo
de crescimento dos últimos 16 anos que vem ocorrendo no Brasil. Não é hora de retrocesso. Não é hora de
voltarmos à escuridão, às trevas, ao medo.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Presidente
Lula, o seu Partido e as organizações sindicais que
o apoiam estão planejando fazer um ato contra a liberdade de imprensa nos próximos dias. Trata-se de
uma insensatez que assombra aqueles que acreditam na democracia e que lutaram contra a ditadura
neste País.
Eles alegam que a série de denúncias de corrupção e tráﬁco de inﬂuência é uma manobra eleitoreira das
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oposições para prejudicar a candidata Dilma Rousseff.
O Presidente da República aﬁrmou recentemente que
muitos órgãos de imprensa estão agindo como partidos políticos e que, por isso, devem ser combatidos,
sugerindo, em última instância, que eles devam ser
extirpados. Esse é o entendimento do quadro geral.
O quadro é grave. Lembremos o que vem acontecendo na Venezuela, onde o Presidente Chávez tem
fechado emissoras de TV e rádio, boicotando jornais,
censurando jornalistas. Lembremos o que vem ocorrendo na Argentina, da luta do jornal La Nación e El
Clarín contra o Governo. Lembremos o que vem ocorrendo em vários países ditatoriais onde a liberdade de
imprensa não existe e todas as informações estão sob
o controle do governo.
Analisemos o que vem ocorrendo com a TV Brasil nesta campanha eleitoral, com o uso e o abuso da
máquina pública em benefício de um projeto de poder
que não aceita ser minimamente contrariado nos seus
arroubos, nas suas más intenções, no seu despudor.
Eu gostaria que a população brasileira compreendesse a gravidade deste momento. Quero chamar
a atenção daquele brasileiro mais humilde até o mais
rico, dos jovens, dos trabalhadores, dos empresários,
dos produtores rurais, dos estudantes, das donas de
casa: olhem, liberdade de imprensa é tão importante
quanto o alimento que compramos no supermercado.
Imaginem ﬁcarmos sem saber como o Governo está
administrando, como ele está fazendo, o que está fazendo com o dinheiro dos impostos que pagamos, que,
aﬁnal, é o dinheiro proveniente do nosso trabalho. Não
é justo e correto saber se ele está sendo bem administrado, se ele está sendo desviado, se ele não está
atendendo apenas os amigos ou os inimigos do rei?
Sem imprensa livre, como vamos saber? E é isso
que o Governo Lula e seus companheiros querem impedir que você saiba. Eles não querem imprensa livre
porque não querem ser cobrados. Essa é a essência
da questão. Quem é honesto, bom administrador, responsável e respeita o Estado democrático de direito
não tem medo da imprensa. Mais ainda: respeita a
imprensa.
Claro que nem sempre a imprensa está correta.
Nem sempre os jornalistas fazem o julgamento correto
das coisas. Muitos se sentem prejudicados injustamente
com notícias negativas. Mas é melhor que isso ocorra
do que termos uma imprensa censurada e cerceada.
Existe a famosa frase de Dom Pedro II, pronunciada no século XIX, sobre esse tema. Ele dizia: “Contra a
liberdade de imprensa, mais liberdade de imprensa”.
Concedo a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti.
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O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Nobre Senadora Marisa Serrano, V. Exª sabe o carinho
que tenho pela senhora e até a honra de aparteá-la. V.
Exª consegue, com ﬁrmeza, com verdades, com uma
postura de muita elegância, fazer oposição. É muito
bonito vê-la, porque V. Exª tem a doçura da crítica. É
um fato curioso. Na verdade, existem pessoas que têm
a acidez da crítica, e V. Exª tem a doçura da crítica.
V. Exª mantém a dureza sem perder a ternura, o que
é poeticamente já muito citado, e eu não estaria aqui
plagiando. Eu, como V. Exª sabe, tenho origem familiar
na área de comunicação. Nossa família tem, no Estado
da Paraíba, área de TV, jornal e rádios. Então, sou uma
pessoa que, ao longo de muitos anos – o jornal tem
mais de 56 anos –, tenho aprendido e vivido a cultura
da imprensa no nosso Estado, que é uma amostragem
da imprensa do País. Em 1984, existia um governo na
Paraíba que não aceitava críticas e, reagindo à campanha esclarecedora que o sistema de comunicação
da nossa família fazia, tomou medidas que acarretaram desde a perseguição empresarial ao assassinato
de um primo meu, sócio e diretor da empresa. Ele foi
metralhado em via pública por uma equipe militar montada pelo Chefe da Casa Militar do Governo de então.
Lembrem-se de que estamos falando de 1984, antes,
portanto, da abertura democrática, antes de 1988,
quando vivíamos um momento realmente de plena
ditadura. Esse episódio ﬁcou conhecido até nacionalmente como o caso de Paulo Brandão Cavalcanti. E
Paulinho foi assassinado exatamente porque contrariava
os interesses de um governo que lá estava, à época,
praticando corrupções desenfreadas. Na verdade, estou tocando neste assunto e relembrando para dizer
que falo com muito conforto a respeito de liberdade
de imprensa. Penso que liberdade de imprensa é a
essência da democracia, é um dos maiores pilares
da democracia em qualquer país, não só no Brasil.
No entanto, eu ponderaria com V. Exª no sentido de
que o Brasil, depois de 1988 – uma democracia ainda
jovem, mas já consolidada –, tem amadurecido muito
democraticamente. O Brasil digo que corre risco zero
de ser um país que tenda a migrar para um governo tipo
Venezuela ou qualquer outro similar. O Brasil tem uma
maturidade de sua população, tem uma grandiosidade
de sua população, tem uma consciência de liberdade,
até fruto da nossa bela colonização portuguesa, que
nos deu, entre outras, essa grande característica de
sermos mais moldáveis, mais ﬂexíveis, sem perdermos
a identidade, sem perdermos os caminhos, que são os
caminhos de dogmas, como V. Exª muito bem pôs, de
que a liberdade de imprensa é tudo. Então, na verdade, gostaria somente que reﬂetíssemos que estamos
vivendo um momento de campanha no qual existe um
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acirramento fantástico, em ambos os lados. Chegam
ao plenário do Senado, chegam aos comícios determinados parlamentares que usam as palavras de forma
desenfreada, atribuem palavras de gangues, adjetivando, às vezes, de forma extremamente ferina, e, na
verdade, não é aquilo que o parlamentar quer dizer. Da
mesma forma que alguns gestores, por acharem que
há paralelamente, ou supostamente, uma campanha
de determinados segmentos da mídia – não da mídia
como um todo –, sistematicamente, de forma que já
se sabe, se comprar a revista tal, o que vem na próxima edição; se comprar o jornal de hoje ou de amanhã,
qual é o próximo ataque.
E, neste momento, em que nós vivemos um Brasil
que não é só de coisas ruins – há coisas ruins e boas –,
se houve excessos – não posso aferir –, talvez tenham
sido em decorrência da campanha e que podem ser
minimizados por uma história, uma tradição, uma postura. O Presidente Lula – V. Exª o acompanha, mesmo
como Parlamentar de oposição – tem uma trajetória
de pensamento democrático. Tenho certeza de que,
na essência, não está na cabeça do Presidente Lula
o cerceamento. E o ato contra a liberdade de imprensa
que porventura possa ser convocado, tenho certeza de
que pode ter partido de uma minoria radical que não
comunga com o pensamento democrático dos que fazem situação ou oposição no Brasil. Na verdade, achei
extraordinário o tema que V. Exª traz no dia de hoje,
exatamente porque está me defendendo; quando V. Exª
defende a liberdade de imprensa, está defendendo o
ganha pão da nossa família, a história democrática e
a história consolidada de democracia de imprensa no
nosso País. Na verdade, ﬁz essa referência não para
justiﬁcar; nada justiﬁca erros. Porém, o acirramento de
campanha faz, em determinados momentos, principalmente no palanque, no comício, no calor popular, às
vezes, com que determinadas pessoas, tanto de um
lado como de outro, possam praticar excessos. O importante é a população e V. Exª reﬂetirem sobre o passado, sobre a história tanto do Presidente Lula como
de qualquer outro cidadão brasileiro que tenha dado
demonstrações de carinho para com a democracia e
para com a imprensa. Muito obrigado pela gentileza de
tão longo aparte. Sr. Presidente, peço desculpas.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Quero
agradecer muitíssimo. Foi um aparte muito bem feito,
principalmente colocando as questões como V. Exª,
que é de um partido ligado ao Governo, colocaria,
mas também dizendo como a liberdade de imprensa
é importante, e disso não podemos fugir. O dia em nós
que fugirmos, aí, sim, perderemos todas as condições
de cidadania e de democracia que tanto prezamos
neste País.
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Queria dizer, Senador Roberto Cavalcanti, que
aí está a diferença. A liberdade de imprensa, de que
estamos falando hoje, está também em todos os jornais. Li todos os jornais hoje, e todos estão impactados
com o que aconteceu sábado em Campinas, quando
o Presidente Lula fez essas colocações. Vindo de um
Presidente que tem mais de 80% de aprovação, isso é
muito perigoso, principalmente num momento em que
o Presidente tem que ser um magistrado, tem que ser
altivo, tem que ser um estadista. É nesse momento
que precisamos ter um Presidente que possa equilibrar as ações políticas que nós estamos vivendo. Mas,
quando vemos o Presidente tomar partido e tornar-se
um militante, ele perde as condições de ser equânime
numa nação. Principalmente – eu ouvi bem quando V.
Exª disse isto – se na essência, na cabeça dele, ele
não pensa assim. Espero realmente que seja assim.
Lembro – e hoje também a imprensa, um jornal repicou
– que, quando o Presidente Lula foi eleito, ele agradeceu ao Fernando Henrique Cardoso e disse uma frase
que hoje está nos jornais: que o Fernando Henrique,
durante toda a campanha, em 2002, foi magistrado; ele
conseguiu passar a campanha inteira sendo Presidente
do Brasil, mostrando que a campanha era importante,
que era a festa da democracia, mas que o Presidente
do Brasil tem que manter o status de Presidente para
que o povo possa se orgulhar dele.
E o que está acontecendo, principalmente... Eu
disse que é uma insensatez o que vai acontecer na
quinta-feira – pelo menos, está previsto para acontecer –, que é esse ato contra a liberdade de imprensa,
feito por partidos políticos, por sindicalistas. Eu ﬁco
imaginando no que isso vai dar. Não podia acontecer,
não pode acontecer. Na hora em que isso começar,
nós vamos perder a força de segurar este País. A tão
poucos dias da eleição, era hora de alguém ter atitude moral neste País para, com a sua voz, aquietar
os ânimos, mas nós não estamos vendo o Presidente Lula, que seria essa pessoa, ter a voz de que nós
precisaríamos para segurar uma eleição, nos últimos
dias, como esta.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Sr.
Presidente, ouço o Senador Suplicy, se V. Exª me permite, e, depois, o Senador João.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senadora Marisa Serrano, primeiro, compartilho com V. Exª
sobre o quão importante é a liberdade de imprensa, e
falo aqui como Líder em exercício do Partido dos Trabalhadores. Eu estava presente no comício de Campinas e ouvi o Presidente Lula dizer que ele até tinha
recebido, da parte de alguns dos seus companheiros
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ali, um apelo para que se contivesse, mas ele estava
tão indignado, com respeito ao que havia saído, naquela manhã, de reportagens, com muitos fatos que,
segundo todo o conhecimento dele, não eram verdadeiros, que ele se sentiu com a necessidade de expressar, não qualquer palavra contra a liberdade de
imprensa... Ele próprio tantas vezes recordou que a
sua ascensão na vida política brasileira tem muito a
ver com a liberdade de imprensa, inclusive durante o
regime militar, pois foram muitos aqueles que deram
um destaque às ações do então Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema
numa época em que nem sempre se permitia a total
liberdade de expressão em nosso País. E pode ter a
certeza – eu aqui falo como um líder e co-fundador do
Partido dos Trabalhadores – que nós do PT sempre
defenderemos a liberdade de expressão, a liberdade
de imprensa, porque isso é fundamental. É importante
se assegurar, quando alguma publicação informa de
uma maneira que consideremos não justa ou com erros
ou com falsidades, que isso possa ser corrigido e seja
dado o devido esclarecimento. E tenho a convicção de
que foi mais esse o sentido das palavras do Presidente
Lula, que avaliou que alguns órgãos de imprensa, por
vezes, querem tanto atacá-lo e também ao seu Governo
e que vão, muitas vezes, além daquilo que efetivamente acontece. Por outro lado, como é de conhecimento
que houve informações sobre procedimentos que não
são os mais corretos em alguns órgãos, o próprio Presidente determinou, ontem mesmo, e nesses dias tem
determinado, que se faça a apuração, a mais completa e rigorosa, de cada um dos episódios. Mas quero
aqui, como Senador pelo Partido dos Trabalhadores,
dizer que nós, no Brasil e nos demais países, queremos sempre defender a liberdade de expressão e a
liberdade de imprensa.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obrigada, Senador Suplicy. V. Exª diz bem o que cabe ao
Presidente da República quando os fatos são levantados, como foram levantados esses fatos sobre a Casa
Civil. O Presidente da República tem que, com todas
as armas que ele tem nas mãos, as armas legais, legítimas, dadas pela democracia, mandar investigar
profundamente. Ele tem os órgãos oﬁciais para isso.
Investigar profundamente a questão e mostrar a público para que o povo possa saber o que está realmente
acontecendo. Agora, não é cabível que se queira descontar na imprensa as questões de malversação do
dinheiro público, as questões de tráﬁco de inﬂuência
e outras que, porventura, possam haver no seu Governo. Principalmente, não é controlando a imprensa,
censurando a imprensa, acabando com o Estado democrático de direito que vamos conseguir passar a
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mão e abafar casos como esse, que têm acontecido
e que a imprensa toda tem transmitido.
Senador João Faustino.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senadora
Marisa Serrano, antes de tudo, quero agradecer a V.
Exª pela oportunidade de participar do discurso que V.
Exª profere nesta tarde. É um discurso primoroso; é um
discurso recheado dos princípios essenciais de uma
nação, que são a liberdade, a democracia, o Estado de
direito. Nós não podemos pensar em uma democracia
sem que haja liberdade de expressão, especialmente a
liberdade de imprensa. V. Exª, com muita propriedade,
relatou e descreveu alguns episódios mais recentes
que estão no caminho e na rota de um confronto com a
liberdade de imprensa no nosso País. V. Exª adverte, V.
Exª sinaliza para a Nação que é preciso que ﬁquemos
atentos, porque algo está em vias de acontecer. Nós
contestamos a imprensa quando ela falseia, quando
ela deixa de dizer a verdade, e para isso existe uma
legislação apropriada. O Senador Roberto Cavalcanti
sabe muito bem o quanto essa legislação é forte e o
quanto é importante se ter a liberdade de imprensa para
que o cidadão possa conviver com a liberdade de informação. Mas, Senador, eu queria me congratular com
V. Exª e dizer também da nossa preocupação. Talvez
pudesse plagiar aqui um estadista americano quando
diz que, ao se substituir a ética pelo bem-estar, a verdade é que se perde o bem-estar e a ética. Lamentavelmente, no nosso Brasil, não estamos conseguindo
conciliar bem-estar social, que a população vive, com
a ética, que é fundamental, inclusive na liberdade de
imprensa. Temos que restaurar a ética no Brasil para
que o cidadão possa se indignar diante da inverdade,
diante da mentira, mas também diante da corrupção;
enﬁm, do que possa acontecer na vida do País. Eu me
congratulo com V. Exª pelo pronunciamento.
A SRª MARISA SERRANO (PSDB – MS) – Obrigada, Senador João Faustino. Concordo com V. Exª
quando diz que temos que aprender a conviver com um
estado de bem-estar da população e com um desenvolvimento econômico do qual este estado é resultado.
Mas quero também aqui, Senador Presidente,
para terminar, dizer que a militância do PT – e eu li,
nos jornais, hoje, que conclamava para esse ato de
quinta-feira – faz propaganda contra o que eles chamam de “mídia golpista”.
Nesse aspecto, dou toda razão a Caetano Veloso,
que diz que golpista é todo aquele que investe contra a
liberdade. E, principalmente, a liberdade de imprensa.
Golpistas são aqueles que querem criar uma cortina
de fumaça para encobrir as malfeitorias da Casa Civil
e dos Correios, por exemplo. Golpistas são aqueles
que desejam, de todas as maneiras, interceder contra
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o debate democrático e deixar que a sociedade julgue
por si mesma, com sua própria cabeça. Golpistas são
todos aqueles que querem infantilizar a sociedade,
aﬁrmando que o povo brasileiro não tem discernimento
para julgar o que os seus olhos estão vendo e o que
os seus ouvidos estão escutando.
“Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós”.
Que a liberdade vença sempre, que a democracia se
consolide. O problema do Brasil não é a liberdade de
imprensa, o problema do Brasil é a liberdade de atuação dos corruptos, dos sanguessugas do dinheiro
público, dos aloprados, dos mensaleiros e de outros
tais. Isso sim.
E termino dizendo e conclamando todos os brasileiros a cerrarem ﬁleiras, para não deixar acontecer
no Brasil, nessas últimas semanas, episódios que
possam manchar indelevelmente a nossa liberdade
democrática.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Muito bem. Ouvimos a Senadora Marisa Serrano
com um tema muito importante – liberdade de imprensa. Tenho certeza que é o que todos nós queremos,
todos os partidos brasileiros querem a liberdade de
imprensa e a consolidação da democracia. Esse é o
nosso trabalho, um trabalho que eu tenho certeza que
o Presidente Lula também faz, também o quer, assim
como todos nós aqui, no Senado da República.
Passo a palavra agora para a 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 Senadoras e Srs. Senadores, a liberdade
de imprensa é necessária, mas nós precisamos ter
liberdade de imprensa com competência.
Por isso, eu não poderia deixar de passar por esta
Casa sem fazer referência à Proposta de Emenda à
Constituição nº 33, de 2009, mais conhecida como a
PEC dos Jornalistas.
Trata-se, sem dúvida, de uma proposta polêmica, como conﬁrma o histórico da discussão desse
tema no País. Contudo, tudo indica que estamos nos
aproximando, se não de um consenso, ao menos de
uma posição mais madura a respeito desse assunto.
E a aprovação da PEC dos Jornalistas terá um papel
importante nesse contexto.
Inicialmente, gostaria de me perﬁlar com aqueles
que defendem a exigência do diploma para o exercício da proﬁssão de jornalista. Faço parte do grupo de
pessoas que acredita que o exercício do jornalismo,
nos dias atuais, exige uma formação técnica, ética e
intelectual que só um curso de ensino superior é capaz de oferecer.
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Nas últimas décadas, Sr. Presidente, o Brasil vem
galgando posições importantes na busca do desenvolvimento. Hoje, não se fala mais em terceiro mundo;
fazemos parte de um grupo de países em franco desenvolvimento e em franco crescimento – com vários
problemas, é verdade, mas também com a plena capacidade de solucioná-los.
Esse desenvolvimento não se deu apenas na esfera econômica. Nossa sociedade também cresceu em
termos de justiça social, de combate às desigualdades
e, acima de tudo, de respeito aos princípios democráticos. O Brasil, com certeza, vem crescendo em relação
ao respeito aos princípios democráticos. Somos uma
democracia madura, respeitadora dos direitos civis e
defensora da liberdade em todas as suas formas.
Nesse contexto, a imprensa exerce um papel fundamental. A consolidação de uma imprensa livre para
emitir opiniões, ideias e pensamentos, sem o temor de
represálias, é uma das maiores conquistas do Brasil
pós-redemocratização.
Srs. Senadores, esse direito à livre manifestação
do pensamento e à liberdade de expressão é, justamente, o foco da discórdia que envolve a questão que
estamos discutindo.
Aqueles que defendem que qualquer pessoa pode
exercer a proﬁssão de jornalismo, independentemente
da conclusão do curso superior de Comunicação Social, acreditam estar defendendo o direito que todos
temos a expressar livremente nossas ideias, nossos
pensamentos e nossas opiniões.
Eles acreditam ainda que o Decreto-Lei nº 972,
de 17 de outubro de 1969 – a norma que exige o diploma para o exercício do jornalismo –, servia a propósitos antidemocráticos e tinha intenção primordial de
impedir o acesso à imprensa de artistas, intelectuais e
pensadores contrários ao regime militar.
O grupo que condena a exigência do diploma de
jornalista conquistou uma vitória importante em 17 de
junho de 2009, quando o Supremo Tribunal Federal,
por 8 votos a 1, decidiu que o decreto-lei de 1969 expressava valores não mais condizentes com os princípios vigentes na Constituição de 1988.
É possível, e até provável, que o Decreto-Lei nº
972 tenha sido editado com essa intenção. É preciso
lembrar, porém, que o simples ato de restringir o exercício do jornalismo aos diplomados não foi o que silenciou a oposição na imprensa: isso, Srs. Senadores,
era obtido por meio da censura, da ingerência estatal
sobre os meios de comunicação e também do controle
rígido do que era publicado.
Concedo a palavra ao nobre Senador.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Nobre Senadora Selma Elias, às vezes, parece que nós
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aqui no Senado combinamos as coisas. Parece que, na
parte da manhã, nós nos ajustamos, nos acertamos e
combinamos falar sobre um determinado tema. Nada
disso ocorre. Na verdade, é a espontaneidade da realidade dos fatos, a naturalidade cotidiana brasileira.
V. Exª sucedeu a Senadora Marisa Serrano, que tocava exatamente no aspecto de liberdade de imprensa.
É sucedida na tribuna por outra Senadora, que enriquece esta Casa, trazendo um tema extremamente,
umbilicalmente ligado ao tema trazido pela Senadora
Marisa Serrano, que é a imprensa como um todo, quer
seja a liberdade, quer seja a atuação dos proﬁssionais
na imprensa, o conjunto imprensa. Na verdade, é um
tema permanente. Nas sucessões de governos, não
importa quais sejam, sempre estaremos, nesta Casa,
estaremos, no Congresso Nacional como um todo,
estaremos, como cidadãos brasileiros, umbilicalmente ligados à imprensa. A imprensa, por qualquer dos
canais que atue, tem essa função primordial. Antes de
V. Exª estar nessa tribuna, eu também tive oportunidade e, rapidamente, tocava num aspecto da imprensa,
que era a notícia cuja manchete era “Pé no Acelerador”. Na verdade, essa matéria é interessantíssima
porque traz a opinião do Presidente mundial da Ford
no Brasil, dizendo que o Brasil, além de ser o quarto
País no mundo, hoje, na produção de veículos, passará
a ser plataforma mundial dos investimentos da Ford.
Somente até 2015, a Ford mundial investirá no Brasil
R$4,5 bilhões. Trago aqui também outra matéria da
boa imprensa. Às vezes, são os mesmos jornais, mas
é um tema que temos de abordar, para que o brasileiro não pense que só acontecem coisas ruins. Então,
cito outra matéria aqui intitulada: “Brasileiros da InBev
[que é uma empresa brasileira mundial] compram a
Burger King”. Há anos, eu ia aos Estados Unidos, por
exemplo, e dizia: “Bacana é ir aos Estados Unidos para
pegar um sanduíche da Burger King e tomar com uma
Budweiser, uma cerveja marca registrada americana”.
Tanto a Burger King agora quanto a Budweiser são
empresas de propriedade da InBev, cujos acionistas
principais, entre outros, são brasileiros oriundos da
Brahma, oriundos da fusão Brahma, Antarctica, Ambev
e tal. Isso nos envaidece. Poderia pegar aqui... Trouxe vários. “Bancos brasileiros ﬁcam mais resistentes”.
Estão dando uma demonstração de que, na verdade,
há uma combinação do real forte com lucros altos,
regras especiais do Banco Central na crise mundial,
que proporcionaram esse desempenho. Poderia pegar
aqui, para atender à Bancada do Rio Grande do Norte,
outra matéria: “Anac aprova regras para a concessão
de aeroporto”. Inovando no Brasil e atendendo aos
anseios do crescimento da demanda da aviação brasileira, está sendo feita uma concessão público-privada
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para construção do Aeroporto Internacional de São
Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, para
abrigar um aeroporto gigantesco. Portanto, poderíamos
pinçar na mídia fatos inquestionáveis e provar que a
mídia traz fatos positivos. Então, na verdade, eu parabenizo por demais V. Exª por trazer, na tarde de hoje,
esse tema sobre a imprensa como um todo, sobre o
jornalista como um todo. E nós, que fazemos imprensa
na Paraíba, ﬁcamos extremamente gratos e honrados
por esse tema estar na Casa e estar sendo trazido por
V. Exª com tanta elegância, com tanta postura e com
tanta competência. Meus parabéns.
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Eu agradeço ao nobre Senador e quero dizer que, certamente,
a nossa visão é a visão de todos os brasileiros. Todos
os brasileiros querem realmente uma imprensa livre,
mas também uma imprensa qualiﬁcada.
A opinião do Supremo Tribunal Federal, porém,
deve ser respeitada por todos nós. Se o entendimento
de que a exigência do diploma do jornalismo é oriunda
de uma norma anticonstitucional, essa exigência deve,
nesse caso, ser realmente contestada, pois ela está
sendo feita pelos meios errados.
Agora, se a opinião majoritária na atualidade é
a de que a formação universitária especíﬁca é fundamental para o exercício do jornalismo, resta a alternativa de alterar a Constituição Federal pelos caminhos
legítimos, para que essa pretensão seja incorporada
ao ordenamento jurídico do País, dessa vez com as
intenções corretas.
E quais seriam, Sr. Presidente, essas intenções?
A principal delas é garantir um jornalismo de qualidade
feito com proﬁssionalismo, ética e responsabilidade.
O jornalismo mudou muito desde a época em que as
manchetes tinham pontos de exclamação.
Aquela imprensa romântica, levemente sensacionalista e impressionista, evoluiu para um modelo mais
dinâmico e mais analítico, adaptado, Sr. Presidente,
aos tempos modernos e baseado em valores como
a credibilidade , a apuração precisa e a investigação
cuidadosa.
Esse jornalismo de hoje, altamente especializado,
exige conhecimentos teóricos e práticos cuja aquisição
se faz, essencialmente, no ambiente universitário, nos
cursos superiores de jornalismo. Já faz muito tempo
que os veículos de imprensa abandonaram a velha
prática de contratar garotos de 15 anos de idade para
treiná-los, arduamente e ao longo de anos, na prática
de jornalismo. Hoje, Srs. Senadores, os principais órgãos de comunicação exigem o proﬁssional formado,
treinado na prática e na teoria do jornalismo em alguma das mais de 500 faculdades de jornalismo que
atuam no País.

SETEMBRO46029
2010

Quarta-feira 22

É claro que todos são livres para manifestar seus
pensamentos e suas opiniões das mais diversas formas. Não se cogita o cerceamento desse direito fundamental em qualquer Estado democrático de direito.
A transmissão de ideias por intermédio de veículos de
imprensa, porém, é especial. A informação jornalística
tem características muito próprias e deve, portanto, ser
objeto de um cuidado especíﬁco que só um proﬁssional
qualiﬁcado é capaz de proporcionar.
É com bastante convicção, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que defendo a aprovação da PEC dos
Jornalistas. Ao mesmo tempo em que prestigia o proﬁssionalismo e a formação cuidadosa dos jornalistas,
a proposta contempla, também, as exceções para a
exigência do diploma, quais sejam: os colaboradores
sem relação empregatícia, responsáveis pela produção de trabalhos técnicos, cientíﬁcos ou culturais relacionados com suas áreas de especialização; e os
jornalistas que, ao tempo da aprovação da proposta,
já sejam regularmente registrados como jornalistas
perante os órgãos competentes.
A aprovação da PEC nº 33, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, seria nada mais que a conﬁrmação de um
sentimento que já é bastante disseminado entre os
proﬁssionais da imprensa. Hoje, a maioria dos grandes veículos de comunicação já exige, ou pelo menos
prefere, que seus proﬁssionais tenham cursado uma
faculdade de jornalismo. A regularização dessa exigência traria ainda mais credibilidade e mais proﬁssionalismo à nossa imprensa, garantindo, assim, que
os brasileiros tenham acesso a informações cada vez
mais conﬁáveis e mais qualiﬁcadas.
Sr. Presidente, era esse o meu depoimento, na
certeza de que esta Casa, cumprindo com as suas obrigações, cada Senador, vai fazer com que a PEC seja
realmente uma realidade, amanhã, para os jornalistas
e que a liberdade de imprensa, com responsabilidade,
seja sempre a marca deste País.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Primeiro, meus cumprimentos, Senadora Selma
Elias, pelo seu pronunciamento. Imprensa livre com
responsabilidade realmente é muito importante, e a
democracia brasileira depende muito e agradece muito
à liberdade de imprensa no Brasil.
Passo a palavra agora, pela Liderança do PT, ao
Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Acir Gurgacz, Srªs e Srs. Senadores, quero hoje cumprimentar o Ministro Guido Mantega pela adoção de
medidas de reforço à segurança de dados ﬁscais, pelo
anúncio, na semana passada, do conjunto de medi-
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das adotadas pelo Governo para reforçar a segurança
do sistema de acesso a dados ﬁscais e cadastrais da
Receita Federal, pois avalio que tais medidas vêm ao
encontro dos anseios de todo o País.
A motivação para aumentar a segurança, conforme disse o Ministro Mantega, foi a ocorrência de “violações dos sigilos e vazamentos de dados de pessoas
politicamente expostas”.
Como primeira medida, foi determinada à Secretaria da Receita Federal que realize um processo de
recadastramento de servidores habilitados a acessar
dados sigilosos, restringindo a distribuição de senhas
somente aos funcionários que tenham atribuições de
investigação, como é o caso dos auditores ﬁscais.
Além disso, o Governo vai aumentar as penalidades para funcionários infratores. Conforme aﬁrmou
o Ministro Guido Mantega, uma medida provisória
será editada para permitir a demissão do servidor que
acessar dados do contribuinte sem motivação ou compartilhar sua senha.
Desse modo, um dos objetivos das mudanças na
legislação será, como se vê, o endurecimento das sanções aos servidores que transgredirem. A proposta é
de que aqueles que, de forma dolosa ou culposa, “emprestem” as suas senhas de trabalho sejam passíveis
de responder a processo de demissão sumária.
Daqui para frente, o auditor que precisar veriﬁcar
uma declaração de rendimentos de qualquer contribuinte deverá explicitar o motivo no Registro de Segurança
da Receita, antes de acessar os dados e não após,
como é feito atualmente. Conforme disse o Ministro,
“ao imprimir sua declaração, o contribuinte terá ciência
do acesso, com nome do funcionário, a motivação e a
data da pesquisa”.
Outra medida anunciada pelo Ministério da Fazenda é a autoblindagem, por meio da qual o contribuinte poderá solicita à Receita a proibição de acesso
à sua declaração de rendimentos por meio de procuração. “Neste caso, o acesso só se dará pessoalmente. Além do próprio contribuinte, apenas os auditores
ﬁscais poderão ter acesso motivado a documento.” É
claro que aqui não se refere a licença que porventura
a Justiça e o próprio Juiz, por sua iniciativa, a partir
de indícios graves, precisar examinar o documento de
algum cidadão.
A Receita Federal também vai montar sistemas
de alerta para acessos fora dos padrões usuais. “Se
uma delegacia da Receita faz dez acessos diários e
num determinado dias os acessos chegam a cem,
ou se o funcionário de uma região acessa dados de
um contribuinte de outra região, o sistema de alerta
será acionado’, disse o Ministro. Depois de disparado

247

Setembro de 2010

o sistema, a cheﬁa imediata terá que veriﬁcar o que
aconteceu.
Um ponto importante refere-se às procurações
para terceiros. A partir de agora, somente serão aceitas procurações feitas em cartório, ou seja, a Receita
não poderá emitir procurações, como acontece hoje.
O cartório informará digitalmente à Receita que emitiu
uma declaração, como já ocorre atualmente com as
transações imobiliárias.
Segundo Mantega, a Receita Federal também vai
estimular o Judiciário a utilizar o sistema eletrônico de
consulta de dados, o Infojud. O Judiciário é o principal
cliente da Receita, mas a maioria das demandas chega
ao Fisco por meio de papel.
Na semana passada, o Ministro Mantega também ressaltou que a Receita Federal, por meio de sua
Corregedoria, está sendo ágil na identiﬁcação e punição dos funcionários responsáveis pelo vazamento
de dados e violação de sigilos ﬁscais de contribuintes,
conforme noticiado.
A Receita Federal, pelo seu lado, tornou pública a
nota informativa sobre as medidas já adotadas, dentre
as quais se pode destacar:
– o contribuinte poderá optar pelo atendimento
virtual da Receita Federal (e-CAC), para acesso às
próprias declarações do Imposto de Renda, com certiﬁcado digital. Nesse caso, o acesso as suas declarações ﬁcará bloqueado aos servidores nos Centros de
Atendimento, ao Contribuinte da Receita Federal;
– os acessos à declaração dos contribuintes passarão a ser feitos somente após o registro prévio da
motivação. Esse dado se somará aos registros de acesso de que a Receita Federal já dispõe, o que permitirá
ações de controle mais rápidas e mais eﬁcazes;
– todas as impressões de declarações conterão
marca d’água e código que permitirão o rastreamento
e a ﬁnalidade da impressão;
– para acessar dados ﬁscais de terceiros, será
exigida a procuração por instrumento público, com o
respectivo extrato encaminhado eletronicamente pelo
cartório à Receita Federal para veriﬁcação de autenticidade;
– as informações de interesse da Justiça, nos
termos do art. 198 do Código Tributário Nacional, serão obtidas diretamente pelo juiz ou serventuário por
ele autorizado de forma eletrônica com acesso direto à
base de dados sem participação de servidor da Receita
Federal. Avalio que, nesse aspecto, seria muito prudente que o acesso aos dados do contribuinte somente
fosse autorizado ao magistrado para evitar possíveis
focos de vazamento de informações conﬁdenciais para
que depois o magistrado não diga: “Eu tinha pedido ao

248

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

serventuário e ele acabou usando e depois abusando”.
Portanto, haveria maior garantia.
Como se pode observar, o Governo, diante dos
graves fatos de vazamento de dados ﬁscais e cadastrais dos contribuintes, tem tomado todas as atitudes
cabíveis em tempo hábil para averiguar e punir os responsáveis, bem como para dar maior proteção a todos
os contribuintes brasileiros. Mas, quanto às medidas de
garantia do sigilo ﬁscal e cadastral dos contribuintes,
nunca é demais lembrar que elas devem ser orientadas,
como não poderia deixar de ser, para a proteção dos
direitos de todas as pessoas, sem distinção de qualquer natureza, como determina o caput do art. 5º da
Constituição da República, que estabelece os direitos
e garantias fundamentais.
Avalio que as notícias publicadas na imprensa
que davam conta de que o Governo iria proporcionar
uma “blindagem” dos dados ﬁscais apenas de políticos,
vereadores, deputados estaduais, federais, senadores,
ministros e presidentes de partidos, mesmo que não
ocupem cargos púbicos, ou empresários e pessoas
de projeção nacional como artistas, jogadores de futebol e outros, se procedentes, merecem melhor avaliação em respeito ao princípio da igualdade previsto
na Constituição.
Nós vimos nesses últimos dias, no fórum de leitores de jornais como o Estado de S. Paulo, a Folha
de S Paulo, e eu próprio ouvi de amigos meus: “Puxa,
agora você vai ser um cidadão com mais prerrogativas do que eu”. Eu queria aqui alertar que todos os
brasileiros precisam ser de fato iguais perante a lei em
situações como essa.
Assim, por tudo que tem sido feito, renovo meus
cumprimentos ao Ministério da Fazenda e à Secretaria
da Receita Federal pelo conjunto de medidas adotadas
na certeza de que esse esforço garantirá uma maior
segurança ao sistema de acesso a dados cadastrais e
ﬁscais de todos os contribuintes de nosso País.
Sr. Presidente, eu sigo agora para São Paulo
para a inauguração da 29ª Bienal de São Paulo que
tem como presidente o Sr. Heitor Martins e que, neste ano, tem como um dos seus temas “Há sempre um
copo de mar para um homem navegar”.
Com abertura ao público marcada para 25 de
setembro, essa Bienal vai expor cerca de 850 obras,
600 legendas, de 159 artistas até 12 de dezembro no
Pavilhão do Ibirapuera.
Sob a curadoria-geral de Moacir dos Anjos e Agnaldo Farias e contando com a consultoria dos co-cura-
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dores Fernando Alvim, Rina Carvajal, Yuko Hasegawa,
Sarat Maharaj e Chus Martínez, a exposição pretende
ser simultaneamente uma celebração do fazer artístico
e uma aﬁrmação da sua responsabilidade perante a
vida e a sociedade.
Para aﬁrmar a estreita e ambígua ligação entre
arte e política, a 29ª Bienal de São Paulo toma emprestado, como título, um verso da obra Invenção de
Orfeu (1952), do poeta Jorge de Lima – esta que eu
mencionei: “Há sempre um copo de mar para um homem navegar”, que sugere que a dimensão utópica
da arte está contida nela mesma e não no que está
fora ou além dela.
Reunindo artistas de dezenas de países, a 29ª
Bienal de São Paulo apresenta forte representação de
artistas da América Latina, reﬂexo do lugar e do tempo a partir dos quais ela é pensada: desde o Brasil e
desde um momento de rápida reorganização geopolítica do mundo. Sem quaisquer hierarquias, a mostra
aproxima, ainda, obras recentes de outras feitas há
muitos anos. Obras ‘históricas’ não são incluídas na
29ª Bienal de São Paulo, portanto, como mero ‘documento’ de um tempo antigo, mas por sua importância
para entender-se o mundo contemporâneo.
A mostra não será, ademais, meramente contemplativa, oferecendo ao público formas diversas de
experimentar a potência transformadora da arte. Com
essa ambição e esse propósito, serão construídos seis
espaços de convívio que, além de servirem para pausa antes de seguir-se adiante no percurso da mostra,
serão usados para atividades diversas, como falas,
projeções, performances e leituras.
Chamados de terreiros, esses espaços remetem aos largos, praças, terraços, templos e quintais,
lugares abertos ou fechados onde, em quase todo o
canto do Brasil, se dança, briga, canta, brinca, toca,
chora, conversa, joga ou se ritualiza a religiosidade
híbrida do País.
Então, haverá muitas atrações de grande signiﬁcado, e eu aqui, Sr. Presidente, peço para ser transcrita a lista dos artistas de tantos países do mundo, 159
artistas, que apresentarão suas obras nessa bienal,
que certamente será um marco na vida cultural de São
Paulo, na vida brasileira e internacional.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º,do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
- Será feita a transcrição conforme o Regimento, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Apenas, Sr. Presidente, gostaria de, em minha conclusão, referir-me a outro assunto de grande relevância.
Reﬁro-me a visita do Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, ao Presidente Raúl Castro e
a Cuba. Ele dialogou com o Presidente Raúl Castro e
entregou-lhe, em mãos, uma carta do Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, que expressa o desejo do Brasil
em participar da evolução de Cuba. Inclusive ele disse
que considera importante o passo dado na libertação
de dissidentes políticos. Acredito que o Ministro Celso
Amorim expressou o sentimento do povo brasileiro de
solidariedade a que Cuba possa continuar com um regime onde se assegure a sua soberania, mas com uma
abertura democrática cada vez maior, no sentido de
que possa o sistema de Cuba compatibilizar os seus
ideais de socialismo com a democracia, a liberdade
de expressão para todos os seus cidadãos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– E um grande passo que Cuba deu foi admitir que o
modelo da economia cubana não está certo. Isso é um
grande passo para o desenvolvimento de Cuba, para
a história de Cuba. Espero realmente que isso aconteça e venha ajudar aquele povo tão sofrido que mora
em Cuba, que depende da abertura do país, depende
do turismo, depende da democracia, depende dessa
liberdade de imprensa que nós aqui estamos vigiando
24 horas por dia para que não aconteça algo parecido
com o que acontece em Cuba.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª está-se referindo à entrevista dada pelo ex-Presidente Fidel Castro à jornalista dos Estados Unidos, na
revista The Atlantic, que foi algo bastante importante
e objeto de reﬂexão, que está relacionada às medidas
recentes que o governo cubano está tomando e está
ainda por tomar. Espero que, inclusive, entre essas
medidas, esteja a liberdade da Srª Ioane Sanchez
de poder visitar o Brasil, conforme convite que lhe foi
formulado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Passo a palavra, agora, ao Exmº Senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo nesta tarde sobre
a burocracia no Brasil, monstro que devora o ânimo de
quem deseja produzir e, ao mesmo tempo, se inserir
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na modernidade. Estrutura silenciosa, que conduz à
marca do atraso e da ineﬁciência.
A burocracia brasileira coloca a gestão pública muito distante da eﬁciência do sistema bancário
do nosso País e nos coloca ainda muito longe, longe
mesmo da era da Internet.
A burocracia surgiu com o Estado moderno e alcançou sua verdadeira dimensão com o intervencionismo estatal e através da regulação com a ingerência
do poder público sobre os negócios privados. Daí o
sentido pejorativo atribuído à palavra; uma burocracia
que, através da manipulação do poder, busca preservar privilégios e satisfazer suas próprias aspirações,
em vez de bem servir à cidadania.
A tendência a tudo regular no Brasil também
pode ser fruto da sua herança histórico-cultural, vinda
da Europa Mediterrânea. Excesso de regulação que
requer uma máquina burocrática de grande porte, desdobrada pelos três Poderes da República e pelos três
níveis da Federação e que, muitas vezes, contamina
a própria iniciativa privada, vítima maior dessa indomável estrutura.
A burocracia, pela sua própria dimensão, tem
altos custos operacionais, assim expressa no número
de funcionários, nem sempre bem treinados, recrutados muitas vezes por acomodações de natureza nitidamente política. Tem ainda outros custos implícitos,
o que hoje se convencionou chamar de Custo Brasil,
que pode ser classiﬁcado de duas formas.
A primeira delas corresponde aos procedimentos
que ﬂuem dos emaranhados de leis, decretos, portarias
e resoluções muitas vezes até conﬂitantes, destinados
a atender toda essa teia de regulação que passa pelo
Fisco, envereda pela Previdência Social e se prolonga
até o meio ambiente.
A segunda forma de custo está reﬂetida no aumento da economia informal, cujo índice é o que mais
cresce no País e no qual o emprego é da pior qualidade,
precário, e resulta em desperdício de produtividade,
comprometendo o esforço produtivo de toda Nação.
A burocracia, Srª Presidenta, compromete o crescimento econômico, donde se pode constatar, de um
modo geral, que o tamanho da economia informal está
na razão inversa ao grau de desenvolvimento de um
país. Uma regulação abundante e estrita não garante, a priori, melhor qualidade da produção, mas serve
de pretexto para a interpretação dos dispositivos que,
resultando num impasse burocrático, abrem caminhos
para as formas variadas de corrupção.
O Brasil ainda mantém sólidas as amarras tecidas desde 1930, na esteira da formação de um pacto
social voltado para a criação e operacionalização de
um Estado com forte teor intervencionista. Naquele
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ciclo, Srs. Senadores, as oligarquias rurais garantiram a intocabilidade da estrutura fundiária. O caciquismo regional passou a contar com as benesses
dos Governos, os núcleos urbanos se submeteram a
um processo de alienação política e o Estado promoveu intenso controle nas relações trabalhistas, que se
conserva até hoje.
Esse acordo fomentou a expansão da burocracia
nas três esferas da administração pública, imprimindo
força às massas funcionais de baixa qualiﬁcação, que,
por sua vez, eram e continuam em grande parte a ser
comandadas por prepostos da classe política.
O regime militar acentuou o centralismo tributário e a intervenção do Estado na economia. Ao ﬁnal
de década de 80, os empresários diante de pressões
de grupamentos corporativos e da excessiva carga de
benefícios imposta pela Constituição de 1988 (regime
jurídico único, eliminação de celetistas, estabilidade
rígida), abandonaram o pacto burocrático, passando
a exigir eliminação ou redução na atividade econômica do Estado.
A abertura da economia consolidada na era de
Fernando Henrique Cardoso não foi suﬁciente para
atenuar a força da burocracia.
Para enfrentar climas mais liberalizantes e demandas ambientais, os grupamentos burocráticos tiveram
que repactuar alianças, procurando novos atores e novos espaços. A base partidária de apoio ao Governo foi
um deles, através de sua estrutura sindical. Em muitas
ocasiões, os servidor despreparado para as funções
de estado, ele próprio cria mecanismos, às vezes de
poder, às vezes ideológicos, gerando empecilhos e
obstáculos à eﬁciência da organização pública.
Srª Presidenta, Srs. Senadores, gastar cerca de
vinte bilhões por ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, em preenchimentos
de formulários, declarações e outras burocracias previstas em lei é uma aberração e acontece no Brasil.
Onde também tirar licença ambiental demora mais
de um ano e as decisões das instâncias da Justiça,
em muitos casos, só aparecem depois da morte dos
envolvidos.
Passar por quinze etapas e precisar de, no mínimo, 152 dias – nos Estados Unidos, o prazo é de quatro
dias – para abrir um pequeno ou médio negócio signiﬁca, para um empreendedor, um desses sacrifícios
que só faz quem ainda tem fé no País, onde a Receita
sabe coletar impostos de primeiro mundo e oferecer
serviços de quarto mundo.
A diﬁculdade em abrir novos negócios na América Latina é um indicador “simbólico e eloquente” dos
entraves na região. Segundo dados do Banco Mundial,
a abertura de novas empresas na América Latina de-
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manda cerca de oitenta dias, contra setenta na África
e cinquenta dias na Ásia. Nos países desenvolvidos,
a média cai para trinta dias. O Brasil seria o país onde
a demora é maior: em média, 152 dias para abrir um
novo negócio. Na Austrália, a demora é de apenas
dois dias.
O prazo para a abertura de uma empresa, até que
possa efetivamente operar, gira em torno de noventa
dias, segundo o Presidente da Confederação Nacional
do Comércio. A média mundial é de sessenta dias. Enquanto o prazo corre, os empreendedores arcam com
os custos de aluguéis, impostos, sindicatos e outros,
sem que haja retorno algum.
Uma simples transferência de domicílio pode levar mais de 60 dias para obter a regularização junto
aos órgãos fazendários.
Espera-se que o novo Código Civil possa simpliﬁcar os procedimentos para essas empresas. Agora
surge uma nova esperança com a revisão desse instrumento de ordem jurídica do País.
As empresas brasileiras, em particular as pequenas e as micro, vêm enfrentando, nos últimos tempos,
crises sucessivas de sustentabilidade por causa da
alta carga tributária e do excesso de burocracia estatal. Há dois milhões dessas empresas no País, empregando 9,7% da população, ou seja, 7,3 milhões
de pessoas.
Lamentavelmente, porém, a constante criação de
empresas de pequeno porte apresenta, em paralelo,
taxas igualmente altas de mortalidade. As causas da
volatilidade são encontradas na diﬁculdade de acesso
ao crédito, na falta de apoio técnico, no gerenciamento
inadequado e na baixa qualiﬁcação proﬁssional. Além
dessas limitações, cabe destacar o impacto negativo
da burocracia: a forma e o número de exigências e os
custos que o processo representa. Aquelas que aderem ao processo formal acabam obrigadas a manter
departamento exclusivo para administrar a tributação,
porque a legislação muda de Estado para Estado.
As excessivas exigências burocráticas pesam
sobremaneira sobre as empresas de menor porte,
situação que leva o empresário ao desespero ante o
sentimento de impotência em face desses obstáculos.
Isso explica um dado do relatório feito pelo International Finance Corporation, órgão do Banco Mundial:
no Brasil, a informalidade representa 39% de toda a
renda nacional.
Por outro lado, os proﬁssionais de contabilidade contratados por empresas acumulam a cada dia
mais trabalho, obrigações e responsabilidades. Para
os contabilistas, a burocracia, que tudo emperra, tem
sido constante no exercício proﬁssional da categoria,
em especial quando o assunto é atender às exigências
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sempre crescentes do Fisco. A categoria tem manifestado sua indignação nos jornais: “o desrespeito praticado pelos órgãos e autoridades públicas ofende e
diﬁculta o exercício da proﬁssão”.
As empresas exportadores também são prejudicadas pela burocracia. Uma sondagem feita pela Confederação Nacional da Indústria junto a 882 empresas
exportadoras identiﬁcou que a burocracia alfandegária
e os custos portuários são os maiores entraves para o
aumento das exportações brasileiras. Dentre as empresas ouvidas pela CNI, 40,8% apontaram a burocracia
alfandegária como maior obstáculo às vendas externas
e 37,3% apontaram os custos portuários.
Porém, a burocracia tributária foi apontada por
22,6% das empresas como entrave às exportações
e a diﬁculdade de ressarcimento de crédito tributário,
por mais de 18,7%. “A questão tributária, no seu todo,
aparece entre os obstáculos mais importantes às exportações”, diz o documento da CNI, destacando que,
juntos, os dois itens signiﬁcam que 36% das empresas
consideram a questão tributária um grave problema.
Além desses entraves, 32% dos entrevistados
consideraram também o custo do frete internacional
como um problema; 31,8%, a diﬁculdade de acesso
ao ﬁnanciamento às exportações; e 23,9%, os canais
de comercialização.
Pior é ver que parcela do Produto Nacional Bruto
da Corrupção ﬁca nas engrenagens da máquina burocrática. A informalidade só se viabiliza mediante uma
cadeia de sonegação. E a capacidade de ﬁscalização
do Governo é comprovadamente limitada.
Srª Presidenta, a equação complexa é exatamente esta: o Brasil paga altíssimo preço pelo excesso da
burocracia, e esta, ao invés de diminuir, tende a aumentar com a partidarização do Estado. Fica evidente
o paradoxo: o PT que quer menos burocracia é o mesmo que trabalha para expandi-la, ao procurar todos os
espaços da administração pública federal, e mais com
ela se compromete.
“O Brasil é muito tolerante com a burocracia. Isso
não contribui para a competitividade. O cidadão tem que
ser mais exigente”, aﬁrmou o ex-Ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria Luiz Fernando Furlan,
que criticava muito o Governo do qual fazia parte. Dizia
ele que “Brasília só se move sob pressão”. O problema da burocracia não é especíﬁco do setor público.
“O Brasil joga fora 5% do PIB a cada ano por conta
da ineﬁciência, da burocracia e do chamado jeitinho”.
O Brasil paga, por ano, cerca de US$1 bilhão em
estadias de navios que ﬁcam parados nos portos nacionais esperando para carregar. Para o Ministro, valeria
a pena fazer uma campanha contra a burocracia e a
ineﬁciência no Brasil. “Para sermos competitivos – diz
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ele –, temos que melhorar em todos os sentidos. Não
adianta uma empresa melhorar seus custos se depois
ela tem problemas de logística”.
Por ﬁm, Srs. Senadores, os desequilíbrios do regime ﬁscal brasileiro foram gerados por uma descentralização de receitas não acompanhada de uma descentralização de encargos. O problema fundamental,
entretanto, não está na descentralização em si, mas
na forma pela qual a descentralização foi promovida.
Ela não está adequada para assegurar a harmonia
entre a disponibilidade de recursos e a natureza das
demandas que precisam ser satisfeitas. O cerne da
questão está em conciliar a descentralização ﬁscal
com as desigualdades regionais, e promover: primeiro,
a simpliﬁcação de registro e legalização de empresas;
segundo, o cadastro único e nacional de pessoa jurídica; terceiro, a ampliação dos limites para a opção do
simples e a extensão do sistema ao setor de serviços;
quarto, a criação de um sistema capaz de reduzir a
burocracia, uniﬁcando registros de sociedades no comércio, bens e serviços e turismo.
Ou adotamos novos modelos na relação do Estado com o cidadão que produz, ou haveremos de arcar
com o ônus da inoperância e da incompetência. E aí
poderemos perder os espaços que conquistamos com
as profundas reformas promovidas no Estado brasileiro
no Governo Fernando Henrique Cardoso e que perduram até hoje. O Senado Federal, Srªs e Srs. Senadores,
não pode ﬁcar indiferente à existência desse monstro
que promove a ineﬁciência do Estado brasileiro.
Srª Presidente, Srs. Senadores, esse tema da
desburocratização do Brasil é fundamental para o
nosso desenvolvimento. O Senado Federal tem que
se debruçar sobre esse mecanismo e encontrar meios
que dinamizem a vida econômica do Brasil.
Mas eu gostaria de tocar em um assunto que
hoje foi abordado com muita propriedade pelo Jornal
do Senado: a campanha política. O Jornal do Senado
estampa, em sua primeira página, uma reportagem
que cita a campanha no Brasil como a mais cara do
mundo.
Nós precisamos, Srª Presidente, Srs. Senadores, imediatamente promover uma reforma política no
Brasil. É a primeira de todas, é a mais importante de
todas. Não pode haver estabilidade democrática sem
uma ﬁdelidade partidária rígida, sem partidos fortes,
sem alianças consistentes que dêem sustentação ao
Governo e que façam, permitam que esse Governo
promova as reformas de que o Brasil necessita.
Precisamos introduzir o voto distrital sem lista,
em que sejam votados e eleitos aqueles que ganhem
proporcionalmente, e não mais nos depararmos com a
ameaça que paira em São Paulo, em que um candidato
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poderá ter um milhão de votos e eleger, da sua sigla,
um outro com dois mil votos, três mil votos.
Precisamos rever o ﬁnanciamento público de
campanha. A ﬁdelidade partidária é um imperativo na
vida nacional, como também o estabelecimento de critérios mais rígidos para a manutenção e criação dos
partidos políticos.
Queria fazer uma ressalva a essa reportagem
que o Jornal do Senado hoje publicou com muita propriedade.
Era isso que tinha a dizer, Srª Presidente.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Permite-me
um aparte, Senador João Faustino?
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Com
muito prazer.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – A reforma política é muito importante para o nosso País. Estamos
aqui vendo essas reformas parciais como a Ficha Limpa, por exemplo, que foi um avanço muito grande na
política brasileira, mas é preciso ir além da reforma ou
da Lei da Ficha Limpa. O ﬁnanciamento público talvez
seja uma das soluções para esse grande problema
que temos na política brasileira. Não só no Estado de
São Paulo, mas em outros Estados, no meu Estado
de Rondônia também, Presidenta, há uma disparidade entre os candidatos: alguns fazem campanha com
carro de som, outros com bicicleta de som, outros
com avião de som. Ou seja, é uma disparidade muito
grande, e isso atrapalha a democracia brasileira. Precisamos fazer com que todos os candidatos possam
ter igualdade de condições para participar do processo
político. Entendo que essa reforma política que V. Exª
ressalta aqui realmente é muito importante que aconteça no Brasil. E o ﬁnanciamento público talvez seja a
solução para alguns desses problemas. É evidente que
não é só essa a questão, mas, neste momento, é uma
situação que precisamos debater. O Senado precisa
discutir esse assunto, discutir junto com a sociedade
o que queremos para o nosso País, como queremos
conduzir as políticas brasileiras. E isso precisa ser feito
por esta Casa. Portanto, espero que, assim como tantas reformas aconteceram por intermédio do Senado,
da Câmara, ou seja, do Congresso Nacional, aconteça com uma brevidade muito grande essa reforma
política no nosso País. Meus cumprimentos pelo seu
pronunciamento.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN) – Senador Acir Gurgacz, com muita honra recebo o aparte de
V. Exª e declaro que suas palavras muito contribuem
para o discurso que acabo de pronunciar. V. Exª com
certeza dará uma grande contribuição, pela sua experiência, pelo seu talento, pela sua lucidez, a esse
processo de reforma política a que precisamos, deﬁni-
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tivamente, dar prosseguimento no Brasil. E o Senado
Federal tem uma responsabilidade muito grande na
condução desse tema. É preciso, e urgente, que se
mudem métodos, sistemas, procedimentos na política
brasileira, na militância política, na dinâmica política
do nosso País.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. João Faustino,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sra. Selma Elias.
A SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Acir Gurgacz,
do PDT de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta, Selma Elias, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores que nos assistem pela TV Senado, esta é
uma palavra nova para nós e da qual, com certeza,
ouviremos muito falar daqui para frente: Presidenta.
Esse é o meu desejo, também é o desejo de muitos
brasileiros neste momento.
Antes de abordar o assunto principal desta tarde, eu gostaria de dizer que tenho uma paixão muito
grande pelo esporte no Brasil, não só pelo futebol, que
costumo sempre acompanhar através do meu time, o
Corinthians, como também tenho um carinho e uma
paixão muito grande pelo automobilismo. O automobilismo produziu muitos heróis, muitos pilotos heróis
brasileiros, como Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace,
Nelson Piquet, o saudoso Airton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa.
Quero falar hoje sobre um outro piloto que também podemos chamar de herói brasileiro; um piloto
que, na sua juventude dos seus 70 anos, continua
levando alegria àquelas pessoas que acompanham o
automobilismo brasileiro. Foi campeão, em 1976, na
Divisão 4, fez o seu próprio carro na Fórmula 2, participou da Stock Car, e hoje atua na Fórmula 3. No último domingo, ele esteve em Buenos Aires levando o
bom nome brasileiro. Estando lá, participou da prova e
ﬁcou em 5º lugar; participou do podium naquela corrida maravilhosa. Quero cumprimentar o meu amigo, o
meu colega e também um importante piloto brasileiro,
como disse, igualando-o aos outros que citei há pouco,
o meu amigo Pedro Muffato, que continua dando um
show de volante nas pistas, como disse, na juventude
dos seus 70 anos. Dá um show nas pistas e um show
fora das pistas também.
Meus cumprimentos a você, Pedro. Continue dando esse show para todos nós brasileiros, que temos
orgulho desta modalidade que é o automobilismo, pelo
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qual temos uma paixão muito grande. Depois do futebol, o automobilismo é outra paixão nacional.
Srª Presidente, estive em vários Municípios de
Rondônia, neste ﬁnal de semana, conversando com
o Prefeito das cidades como Pimenta Bueno e Augusto Plaça. Estive também em Espigão d’Oeste com o
Vereador Darci Kischiner. Lá encontrei o Sr. Roberto
Felberg, aposentado. Diz ele que é assíduo telespectador da TV Senado. Espero que o Sr. Roberto esteja
nos assistindo neste momento.
Estivemos em Colorado do Oeste junto com Jaime Zolinger, o nosso companheiro Barba, que também
me fez algumas reivindicações com relação às aposentadorias. Estamos tomando providências naquilo
que vocês me colocaram.
Estivemos também com Cipriano Cantuária Martins, morador da Linha 2 do Km 6,5, rumo ao rio Escondido. Ele também é um assíduo telespectador da
TV Senado e me fez umas ponderações e algumas
reclamações sobre a atuação de nossos Parlamentares do Governo. Enﬁm, vou falar em seguida sobre
esse assunto, mas quero só mandar um abraço ao
Sr. Cipriano.
Estivemos com o Pastor José da Silva, Presidente
do PDT de Colorado do Oeste.
Estivemos com David Orneles dos Santos, que
nos acompanhou a Cerejeiras, onde estivemos junto
com Carlão e com o Prefeito Cléber Calisto; estivemos
numa caminhada grande em Cerejeiras e também em
Corumbiara, onde conversamos com o ex-Prefeito
Souza sobre o que é importante para o nosso Estado,
sobre o que precisamos e o que podemos fazer para
melhorar, Srª Presidente, a vida dessas pessoas que
moram no interior de Rondônia, no interior brasileiro,
como queiram dizer, na Amazônia brasileira.
Tenho visitado diversos Municípios no interior de
Rondônia, conversado com pequenos produtores rurais, e essas conversas têm me deixado preocupado.
Esses agricultores têm reclamado da situação em que
vivem, da diﬁculdade de obter apoio governamental
para produzir, para aumentar sua produção. Seria até
mesmo um problema menor se essa situação se resumisse à diﬁculdade de conseguir apoio.
Infelizmente não é apenas isso. Uma grande parcela dos pequenos e médios agricultores de Rondônia vêm sofrendo uma intensa perseguição, podemos
dizer assim, sendo acusados injustamente de serem
criminosos ambientais, de desrespeitar a legislação
vigente em nosso País. Isso acontece, Srªs e Srs.
Senadores, por um motivo que já explanei aqui e que
estou tentando corrigir através de um projeto de lei de
minha autoria.
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O motivo é que esses agricultores desmataram
75% de suas terras nos anos 70 e 80, Senador João
Faustino, e hoje se encontram em discordância com
a lei atual. Ou seja, eles são criminosos aos olhos da
lei atual, que prevê desmatamento máximo de 20%
para a Amazônia.
Mas acontece, Srª Presidente, que o povo que
foi para Rondônia, a chamado do próprio Governo Federal, dentro do programa “Terras sem homens para
homens sem terras”, era obrigado por lei a desmatar
75% e 50% das terras ocupadas para obter o registro
da sua propriedade.
É como disse o produtor rural Francisco Ferreira,
o Chico Padre, na semana passada. Ele dizia o seguinte: “Na época, a gente escutava pela Rádio Nacional
do Amazonas, lá no mato, o governo convidando para
pegar terra do governo na Amazônia, dizendo: ‘vamos
integrar a Amazônia para não entregar a Amazônia’”.
Disso o Sr. Chico Padre se lembra, assim como se
lembra também, anos depois, de o Ibama chegando
na casa dele e aplicando multas e mais multas por ter
atendido o chamamento do Governo brasileiro, por ter
atendido o chamamento para ocupar a Amazônia.
A situação é grave, Srªs e Srs. Senadores. Os
agricultores atendem a um chamado da própria Nação, deixam suas cidades onde nasceram, deixam
suas famílias para trás, precisam enfrentar todas as
diﬁculdades de começar do nada em meio à selva
amazônica, e, alguns anos depois, vem uma lei mudar
e transformá-los em criminosos.
Com o meu projeto de lei, que visa manter a
vigência da lei federal dos anos 70 e 80 para esses
agricultores que tiveram que desmatar as suas terras,
somente para quem esteve sob vigência daquelas leis,
naquele momento, eu defendo a economia do meu Estado de Rondônia e, dessa forma, defendo a economia
familiar de milhares de pessoas em Rondônia. Mas,
muita gente não entende e acaba até por criticar essa
minha ação, esse meu projeto.
Essas pessoas que me criticam questionam se
os agricultores de Rondônia que estão nessa situação
não tiveram tempo ainda de se adequarem à nova lei.
Eu respondo com a mesma pergunta: alguém gosta
da ideia de ter que se adequar a um salário menor
ou a um rendimento menor do que o habitual do dia
a dia? Quem quer ver o seu salário cair, mesmo que
tenha 10 anos para se adaptar a isso, se, na verdade, as despesas das famílias, com o crescimento dos
ﬁlhos, tendem sempre a crescer, tendem sempre a
aumentar? Elas nunca diminuem. Imaginem, então, a
situação desses agricultores que foram para a Amazônia e tiveram que desmatar para obter o registro
da posse das suas terras. Imaginem essas pessoas
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desenvolvendo agricultura nas áreas descobertas, investindo na produção ao longo de 20 anos. Imaginem
esses agricultores adquirindo máquinas, tecnologias,
contratando funcionários, alimentando outras famílias
que não apenas as deles.
Eu faço esta pergunta, então, a todas as famílias brasileiras que estão me vendo, agora, pela TV
Senado: Como fazer com que essas pessoas parem
de produzir? Que demitam, que abandonem 50% do
que construíram porque a lei mudou? Eu repasso esta
pergunta a cada um de vocês, porque eu não tenho a
resposta, eu não sei como resolver essa questão.
Eu não sei como dizer às famílias que largaram
tudo e foram viver no meio da ﬂoresta, tendo malária,
enfrentando a cada dia o mato invadindo as plantações, as doenças, os animais selvagens e a falta de
infraestrutura que perdura até hoje; eu não sei como
dizer para essas pessoas desistirem dos seus sonhos,
e aﬁrmo que é muito difícil dizer isso para o meu povo
lá em Rondônia ou em toda a Amazônia, porque ninguém teve que dizer isso aos agricultores do Sudeste
ou Sul do País, ninguém mandou reﬂorestar as cidades
onde as pessoas hoje estão vivendo.
É sobre isso que falo hoje, deixando claro um
ponto muito importante em toda essa discussão. Se
pegarmos hoje todas as áreas já degradadas em Rondônia, que já foram desmatadas nos anos 70, 80 e 90;
se pegarmos as instituições estaduais, como a Sedam,
os organismos federais como o Ibama, o meio ambiente, os bancos federais; se investirmos e dermos apoio
a esses produtores rurais que hoje são considerados
criminosos ambientais; se ﬁzermos isso, então nós
teremos uma revolução na produção de alimentos do
Norte do Brasil.
Não é preciso mais desmatar nada em Rondônia.
Os campos naturais, as áreas já degradadas, com o
apoio que aquele povo merece e não tem hoje, podem
se transformar em terras de altíssimo rendimento na
produção agrícola. Isso porque aquela terra é muito
boa, e o povo que está lá tem uma vontade imensa de
produzir e trabalhar. A terra é muito boa, e o Governo
Federal já sabia disso nos anos 70 e 80, porque naquela época fez esse chamado, chamou a população
do Sul do País para produzir na Amazônia. Se o Governo não soubesse que lá existiam terras boas, não
teria chamado a população para lá, Senador João
Faustino, para produzir.
E hoje nós temos a satisfação e a alegria de
dizer que a Região Norte do Brasil, que faz parte da
Amazônia, produz e produz muito, mas pode produzir ainda mais, Srª Presidenta, se tivermos o apoio do
Governo para essas famílias que estão hoje sem a
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legalização fundiária, precisando de documento para
suas terras.
Esta foi uma das principais reivindicações nessas
minhas andanças pelo Estado de Rondônia, onde as
pessoas pediam: arrumem o documento para nossas
terras, nós precisamos ter acesso a programas federais,
ter acesso a crédito rural dos bancos para podermos
levar a tecnologia ao campo, aumentar a produção
nas nossas áreas.
Mas como posso fazer isso sem apoio, Srª Presidenta?
Cito aqui as palavras do produtor rural José Ramalho de Lima, ouvido recentemente na região de Candeias, que ﬁca próxima de Porto Velho, nossa capital.
Ele disse o seguinte: “Aquele produtor que não tem
máquina, como eu, por exemplo, e não está conseguindo comprar, porque a máquina é muito cara. Nós
estamos sofrendo demais”.
Isso é verdade, Srªs e Srs. Senadores. O Sr. Ramalho de Lima prossegue: “Eu sou um produtor pequeno, mas eu preciso de máquina; eu preciso plantar
cana, eu preciso plantar mandioca, eu preciso fazer
uma série de coisas. Preciso plantar, e não estou conseguindo”, ele diz. E ele está certo. Nós precisamos
dar apoio a essas famílias.
Assim como José Ramalho de Lima, milhares de
pequenos produtores de Rondônia precisam ter acesso a incentivos e a ﬁnanciamentos, e não conseguem,
porque estão “fora da lei”.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Permiteme um aparte?
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Pois não,
Senador João Faustino. É um prazer.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – É com prazer que escuto V. Exª defendendo os interesses da
sua gente, do seu povo, principalmente dos agricultores que hoje enfrentam, em seu Estado, a grande
diﬁculdade, o grande desaﬁo, que é a legalização da
terra. Não existe situação pior para o agricultor do que
trabalhar na terra e não ter a certeza de que aquela
terra é dele. Isso gera, indiscutivelmente, desânimo,
desespero, preocupações. E V. Exª traz esse tema
aqui para que receba a solidariedade dos seus companheiros do Senado. Eu diria que essa solidariedade
é por inteiro. Todos nós, Senadores, temos obrigações
para com temas dessa natureza, que afetam diretamente a vida do cidadão, principalmente do cidadão
que produz, do cidadão que luta contra os desaﬁos
da natureza; que lutam plantando, colhendo e, às vezes, diante de incertezas climáticas, de diﬁculdades
de crédito, com a falta de assistência técnica, enﬁm.
Eu quero me congratular com V. Exª e dizer da nossa
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inteira solidariedade e do nosso total apoio à causa
que V. Exª defende. Muito obrigado.
O SR. ACIR CURGACZ (PDT – RO) – Muito
obrigado, Senador João Faustino. E o senhor coloca
muito bem que nós não podemos resolver os problemas climáticos, essa é uma questão da natureza. Mas
podemos, sim, resolver a legalização fundiária. É uma
obrigação de todos nós e precisamos avançar nessa
questão.
Mas dizia o meu amigo José Ramalho de Lima
que milhares de pequenos produtores de Rondônia
precisam ter acesso a incentivos, a ﬁnanciamentos, e
não conseguem porque estão “fora da lei”. O Governo
do Estado, que está lá há oito anos, nem uma solução
paliativa consegue implantar. Às vezes, paga horas/
máquina para um ou para outro, mas é uma solução
paliativa, não é uma solução deﬁnitiva. Muitas vezes,
essas horas/máquina valem a pena apenas para quem
comprou as máquinas e alugou para o Governo, o que
é pior, porque as horas de uso são tão dispersas que
nem funcionam para o nosso agricultor. Nós precisamos
de soluções efetivas, de planejamento, de projetos de
desenvolvimento para o Estado de Rondônia.
Os produtores rurais de Rondônia não precisam
de esmola. E não precisam mais de multas da Sedam
ou de órgãos ambientais que poderiam muito ajudar
o nosso agricultor. Não precisam dessa perseguição
por causa de uma ideologia ambientalista importada
de países que devastaram tudo que tinham. Países
que hoje gastam bilhões de dólares subsidiando a
agricultura deles para competir com a nossa produção e que, por isso, não querem mais que a nossa
agroindústria cresça.
O que os agricultores de Rondônia precisam é
de justiça e de apoio. Precisam das instituições ambientais trabalhando em favor deles, e não do contrário.
Precisam do apoio do Ibama, do apoio do Banco do
Brasil, do apoio da Secretaria do Meio Ambiente, da
Sedam, lá de Rondônia; e eles não precisam ser perseguidos por essas instituições. Se todos se juntarem
e ajudarem o nosso produtor rural a produzir a terra
que já está derrubada na Amazônia, nós aumentare-
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mos muito a produção de alimentos naquele Estado,
naquela região.
Esta, Srª Presidente, é a minha grande batalha. É
fazer com que o País perceba o valor do meu Estado
de Rondônia. Fazer com que todos entendam que ninguém lá quer continuar desmatando. O que queremos
é trabalhar e produzir sobre as áreas já degradadas, já
desmatadas. Mas precisamos de apoio para isso.
A grande maioria de nossos agricultores é formada por pequenos produtores, por unidades familiares.
São essas pessoas que precisam ser auxiliadas pelo
Estado para que continuem no campo e consigam tirar
de lá não apenas o seu sustento, mas fazer aumentar a esperança no trabalho na área rural, aumentar a
nossa produção de alimentos para impedir altas nos
preços dos produtos que chegam às cidades. Como,
por exemplo, o feijão, que teve uma alta de aproximadamente 30% nos últimos quinze dias no Brasil.
Pensar assim, Srªs e Srs. Senadores, é pensar em
uma cadeia de desenvolvimento sustentado para o País,
com mais renda, mais respeito ao ser humano, respeito
ao meio ambiente e maior qualidade de vida.
Essa é a nossa luta lá em Rondônia, Srª Presidente. Nós queremos produzir. O povo que está lá
quer produzir. Nós temos uma terra boa e temos um
povo que quer produzir. E é nosso dever dar atenção e
apoio a essas famílias que fazem o desenvolvimento,
que fazem a riqueza do nosso Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente. Muito obrigado,
Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC)
– Eu parabenizo o nobre Senador Acir, que, mais uma
vez, vem à tribuna desta Casa em defesa do seu povo,
e hoje vem em defesa dos agricultores do seu Estado. Parabéns.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 06
minutos.)
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Ata da 159ª Sessão, Não Deliberativa
em 22 de setembro 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 2 minutos e encerra-se às 15 horas e 9 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT– RO)
– Declaro aberta esta sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, no dia 22 de setembro, quarta-feira, às 14 horas
e 2 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT– RO) –
O Senhor Presidente da República adotou, em 20 de
setembro de 2010, e publicou no dia 21 do mês e ano,
a Medida Provisória nº 502, de 2010, que “Dá nova
redação às Leis nºs 9.615, de 24 de março de 1998,
que institui normas gerais sobre desporto, e 10.891,
de 9 de julho de 2004, que institui a Bolsa-Atleta; cria
os Programas Atleta Pódio e Cidade Esportiva, e dá
outras providências”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
Senadores
Titulares

Suplentes
Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

Arthur Virgílio (PSDB)
1. Lúcia Vânia (PSDB)
Antonio Carlos Júnior (DEM)2. Rosalba Ciarlini (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
3. Cícero Lucena (PSDB)
Jayme Campos (DEM)
4. Efraim Morais (DEM)
Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB)
1. Valdir Raupp (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
2. Valter Pereira (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)
3. Regis Fichtner (PMDB)
Bloco de Apoio ao Governo (PT/PR/PSB/PRB/
PCdoB)
Aloizio Mercadante (PT)
1. Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR)
2. Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio C. Valadares (PSB) 3. Renato Casagrande (PSB)
PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Osmar Dias

1. Acir Gurgacz
*PV

Marina Silva
*

1.

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Deputados
Titulares

Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) 1. Carlos Willian (PTC)
Fernando Ferro (PT)
2. Vinícius Carvalho (PTdoB)
João Pizzolatti (PP)
3. Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Sandro Mabel (PR)
4. Anselmo de Jesus (PT)
Jovair Arantes (PTB)
5. Celso Russomanno (PP)
Hugo Leal (PSC)
6. Lincoln Portela (PR)
Bloco (PSDB/DEM/PPS)
João Almeida (PSDB)
1. Vic Pires Franco (DEM)
Paulo Bornhausen (DEM) 2. Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS)
3. Bruno Araújo (PSDB)
Antonio C. Pannunzio (PSDB)
4. Felipe Maia (DEM)
Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)
Daniel Almeida (PCdoB)
Rodrigo Rollemberg (PSB)

1. Brizola Neto (PDT)
2. Fábio Faria (PMN)

*PRB
Cleber Verde

1.

A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
–Publicação no DO: 21-09-2010
–Designação Prevista da Comissão: 22-092010(SF)
–Instalação Prevista da Comissão: 23-09-2010
–Emendas: até 27-09-2010 (6 dias após a publicação)
–Prazo na Comissão: 21-09-2010 a 04-10-2010
(14º dia)
–Remessa do processo à CD: 04-10-2010
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–Prazo na CD: de 05-10-2010 a 18-10-2010 (15º
ao 28º dia)
–Recebimento previsto no SF: 18-10-2010
–Prazo no SF: de 19-10-2010 a 1º-11-2010 (42º
dia)
–Se modiﬁcado, devolução à CD: 1º-11-2010
–Prazo para apreciação das modiﬁcações do
SF, pela CD: de 02-11-2010 a 04-11-2010 (43º ao
45º dia)
–Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 05-11-2010 (46º dia)
–Prazo ﬁnal no Congresso: 19-11-2010
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
*

Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT– RO)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação pelo Plenário das
seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 266, de 2010
(nº 2.225/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Educativa e Cultural de Correntina para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Correntina, Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 276, de 2010
(nº 2.260/2009, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à Associação da Rádio Comunitária Rota da Imigração – Arcri para executar serviço de radiofusão
comunitária na cidade de Criciúma, Estado de
Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 277, de 2010
(nº 2.246/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM
Ltda. para explorar serviço de radiofusão sonora
em frequência modulada na cidade de Quinta do
Sol, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 287, de 2010
(nº 2.277/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Comunicadores de Taquaral - ACT para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Taquaral, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 289, de 2010
(nº 2.285/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária L.B.R. para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 290, de 2010
(nº 2.286/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Comunitária Zona Sul para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 292, de 2010
(nº 2.288/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de
São Tomé para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Tomé, Estado do
Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 297, de 2010
(nº 2.295/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Moradores do Mimoso do Oeste para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, Estado
da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 304, de 2010
(nº 2.018/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Morpará - Acom para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Morpará,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 307, de 2010
(nº 2.063/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Integração FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Jacinto Machado, Estado
de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 312, de 2010
(nº 2.161/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Moriá FM
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Iguaraçu,
Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 315, de 2010
(nº 2.165/2009, 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 Taquarituba, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 317, de 2010
(nº 2.170/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Difusora de Catanduva Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Catiguá, Estado de São Paulo;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 350, de 2010
(nº 2.347/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Radiodifusão de Moreira César para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 355, de 2010
(nº 1.838/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Divinal FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 361, de 2010
(nº 2.146/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Tocantins Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Anápolis, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 367, de 2010
(nº 2.156/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sistema
Maior de Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Cubatão, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 394, de 2010
(nº 2.441/2010, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Empresa Paulista de Rádio S/C Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Araraquara,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 410, de 2010
(nº 2.183/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária Vale do Acarape para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Acarape, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 420, de 2010
(nº 2.340/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Moradores Muricienses para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Murici, Estado de Alagoas;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 451, de 2010
(nº 1.870/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária de Xambioá
- Aratocxam para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Xambioá, Estado
do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 452, de 2010
(nº 1.945/2009, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga autorização à Associação de Difusão Comunitária de Piraquê - TO para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Piraquê, Estado do Tocantins;
Projeto de Decreto Legislativo nº 457, de 2010
(nº 2.307/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Independente de Comunicação Social para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Castanhal, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 459, de 2010
(nº 2.383/2009, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural de Santa Cruz da Baixa Verde para
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, Estado de
Pernambuco;
Projeto de Decreto Legislativo nº 464, de 2010
(nº 2.425/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Morungaba para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Morungaba, Estado de São Paulo;
Projeto de Decreto Legislativo nº 470, de 2010
(nº 2.483/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização ao Governo
do Estado de Minas Gerais para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais;
Projeto de Decreto Legislativo nº 478, de 2010
(nº 2.442/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cultural de Vitória Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Escada, Estado
de Pernambuco;
Projeto de Decreto Legislativo nº 491, de 2010
(nº 2.537/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema
Integrado de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Arenápolis, Estado de Mato
Grosso;
Projeto de Decreto Legislativo nº 498, de 2010
(nº 2.536/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical
na cidade de Belém, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 502, de 2010
(nº 2.576/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio TV do Amazonas Ltda. para explorar ser-
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viço de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Manacapuru, Estado do Amazonas;
Projeto de Decreto Legislativo nº 504, de 2010
(nº 2.586/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Social e Beneﬁcente Distrital para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ananindeua, Estado do Pará;
Projeto de Decreto Legislativo nº 517, de 2010
(nº 2.521/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio CBS Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Ibiruba, Estado do Rio Grande do Sul;
Projeto de Decreto Legislativo nº 518, de 2010
(nº 2.522/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Panambi FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Panambi, Estado do Rio Grande
do Sul; e
Projeto de Decreto Legislativo nº 519, de 2010
(nº 2.538/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio
Marco Zero Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Oiapoque, Estado do Amapá.

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 (Acir Gurgacz. PDT – RO)
- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2005
(nº 1.089/2003, na Casa de origem, do Deputado Benedito de Lira), que altera dispositivos do Decreto-Lei
nº 467, de 13 de fevereiro de 1969, estabelece o medicamento genérico de uso veterinário, dispõe sobre
a utilização de nomes genéricos em produtos de uso
veterinário e dá outras providências (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara nº 39, de 2006;
e com o Projeto de Lei do Senado nº 209, de 2002).
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
- Iniciando os oradores, passo a palavra ao Senador
Roberto Cavalcanti, do PRB da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Agradeço, Sr. Presidente, pela pontualidade e por estar presente aqui em Brasília, presidindo
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esta sessão do Senado Federal. Na verdade, hoje
nós somos verdadeiramente os três mosqueteiros.
Dizem que os três mosqueteiros eram quatro, mas,
na verdade, hoje estou aqui conseguindo visualizar
três mosqueteiros.
Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz; nobre Senadora Selma Elias, aqui presente; Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, as rápidas mudanças em nossa sociedade decorrentes dos avanços tecnológicos exigem
a capacidade de perceber conﬁgurações inéditas e de
reﬂetir e decidir, sem posições fechadas, sobre novas
linhas de ação a serem adotadas.
Ainda há pouco tempo, uma das prioridades
públicas indiscutíveis no que se refere às telecomunicações era a de ampliar o acesso à telefonia ﬁxa em
localidades mais distantes ou para as classes com
menos recursos.
Não obstante a relevância que essa linha de ação
ainda mantém, constatamos, hoje, que o número de
telefones celulares no País ultrapassou, em muito, o
dos telefones ﬁxos.
Por outro lado, a transmissão de voz é um dos
muitos serviços que a rede mundial de computadores oferece de forma gratuita ou com preços bastante
acessíveis, permitindo a comunicação interurbana e
internacional com uma facilidade inimaginável há pouco mais de uma década.
O computador de uso pessoal e a Internet, como
bem sabemos, vêm-se mostrando os grande impulsionadores de uma das mais impressionantes e abrangentes revoluções comunicativas de qualquer tempo.
Se quase tudo trafega, hoje em dia, pela Internet,
podemos ter certeza de que amanhã ela disponibilizará um número ainda maior de informações e teremos melhores recursos para aproveitar esses dados
e estabelecer processos comunicativos e cognitivos,
além de resolver problemas de âmbito comercial, governamental e vários outros.
Ora, Sr. Presidente, esses meios tão poderosos
que alargam as possibilidades de conhecimento e de
ação de seus usuários não podem ﬁcar restritos a uma
parcela da sociedade.
Mais do que nunca, o Governo e a sociedade civil
devem empreender grandes esforços para garantir o
acesso ao computador e à Internet da maneira mais
abrangente e mais democrática, de modo que esses
recursos não venham a aumentar as conhecidas disparidades de educação e de informação entre as diferentes classes sociais no nosso Brasil.
Não apenas essa democratização interna dos novos meios é fundamental, como temos que ser eﬁcientes
para acompanhar o célere desenvolvimento tecnológi-

264

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

co mundial, não permitindo que aumente a defasagem
entre o Brasil e os países mais desenvolvidos.
Tal necessidade de eﬁciência se refere, por sua
vez, não só aos aspectos diretamente relacionados
à capacidade de dominar e desenvolver a tecnologia
de informática e telecomunicações, mas também às
extraordinárias possibilidades de desenvolvimento
educacional, cultural e econômico trazidas pelos novos recursos.
A simples menção desses temas permite-nos
compreender que há questões muito amplas e decisivas que envolvem o Programa Nacional de Banda
Larga – PNBL, instituído pelo Decreto Presidencial nº
7.175, de 12 de maio de 2010.
Entre seus méritos, podemos destacar, desde
já, o da preocupação do Governo em assumir uma
posição propositiva e atuante em uma área onde são
imensas e urgentes as carências.
Não obstante os inegáveis progressos que obtivemos nos últimos anos na expansão da Internet no
País, constatamos que esse crescimento está longe
de ser suﬁciente, permanecendo signiﬁcativamente
abaixo mesmo de países de desenvolvimento econômico semelhante ou menor que o nosso.
Basta dizer que a União Internacional das Telecomunicações (UIT), órgão integrado à ONU, classiﬁcou, em 2009, o Brasil em 60º lugar em termos de
desempenho de telecomunicações. Esse patamar está
consideravelmente abaixo da Argentina (em 49º) ou
da Grécia (em 30º lugar).
Já um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA, divulgado há menos de dois
meses, analisou a situação do Brasil no que se refere
à oferta e ao custo da transmissão de dados por banda
larga, considerando-a “extremamente alarmante”.
A expressão enfática, Sr. Presidente, se justiﬁca:
ao ﬁnal de 2008, dos 58 milhões de domicílios existentes no Brasil, 79% não tinham acesso à Internet em
banda larga. Vejam só: de 58 milhões de domicílios,
79% não tinham acesso à Internet banda larga.
Não bastasse ser reduzido o índice de acesso à
Internet em alta velocidade, cada vez mais imprescindível para um bom aproveitamento dos seus recursos,
temos marcadas variações de acordo com as regiões
e com as faixas de renda da população.
Assim é que a camada que ganha entre dois e
cinco salários mínimos - a maior do Brasil – dispõe de
acesso à Internet banda larga em apenas 14,5% de
seus mais de 21 milhões de domicílios.
A faixa imediatamente superior, de cinco a vinte
salários mínimos, com quase 13 milhões de domicílios,
conta com a Internet em banda larga em 48,3% deles
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– um percentual três vezes maior, ainda que modesto
em comparação com outros países.
São enormes, também, as diferenças encontradas
entre a área urbana e a área rural, assim como entre
Estados e regiões do Brasil. Se, nos Estados do Sul e
do Sudeste, a taxa de acesso à banda larga varia entre 20% e 30% dos lares, nos Estados nordestinos ela
não alcança 15%. Portanto, 50% do que é encontrado
em outras regiões do País.
Por ﬁm, os municípios com menor população
contam, em qualquer das regiões, com reduzida disponibilidade de acesso à banda larga: só 44% dos municípios brasileiros de até cem mil habitantes dispõem
desses serviços. Portanto, menos da metade desses
municípios com até cem mil habitantes dispõem de
Internet banda larga.
Como aumentar o grau de nossa interligação
com o mundo e entre nós mesmos através do meio
de comunicação mais completo e mais barato, que
é a Internet? Como fazer com que diminuam essas
enormes disparidades internas, que nos separam, no
que toca ao uso da Internet, por localidade, região e
por faixa de renda?
O Programa Nacional de Banda Larga, Sr. Presidente, nos oferece uma resposta plausível. Conta com
um plano coerente e bem articulado, do qual não foi
excluído o pragmatismo. Se há, no Brasil, uma rede de
mais de onze mil quilômetros de ﬁbras óticas pertencentes às empresas públicas do setor elétrico, que só
a utilizam em um percentual mínimo de sua capacidade, por que não utilizar esse largo excedente e ampliar
suas ramiﬁcações para resolver o grande problema da
base física da transmissão em banda larga?
Talvez mais por uma questão conjuntural do que
por princípios, esse importante programa de inclusão
digital recebeu forte e marcante característica estatizante. Aﬁnal, a empresa pública Telebrás está sendo
trazida da espécie de limbo em que se encontrava para
ganhar nova vida e arcar com a tarefa de completar a
nova rede e de geri-la.
No que toca à conexão com os domicílios e empresas, na chamada “última milha”, ela seria feita por
empresas privadas, buscando-se garantir uma efetiva
competição entre elas, quer sejam empresas grandes,
quer sejam pequenas.
Essa é a regra geral, uma vez que a Telebrás
também seria responsável por levar a Internet em banda larga ao usuário ﬁnal nos casos em que a iniciativa
privada não mostrasse interesse em assumir o serviço,
incumbindo-se, ainda, da conexão com os órgãos da
administração pública, além de universidades, escolas
e hospitais públicos.
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Com esse plano, sem dúvida ambicioso, o Governo Federal pretende levar, até 2014, o acesso à
Internet em alta velocidade a cerca de 39 milhões de
domicílios, promovendo um salto decisivo no rumo da
universalização do serviço.
Natural é que surjam questionamentos e divergências.
Grande parte deles refere-se ao ponto crucial do
plano, que é a reativação da Telebrás para implementar
algumas das ações decisivas do programa.
As empresas privadas do setor garantem que
podem fazer melhor se for substancialmente diminuída a elevada carga tributária que incide sobre seus
serviços. Elas e diversos especialistas também questionam por que refazer no sentido inverso o processo
implementado há pouco mais de uma década, quando
foi privatizado o setor e desativadas quase todas as
empresas estatais.
Pairam dúvidas sobre o tamanho do passivo
acumulado pela Telebrás, sobre sua competência legal para exercer as funções que lhe designou o Plano
Nacional de Banda Larga e até mesmo sobre a vertiginosa ascensão de suas ações.
Ora, Sr. Presidente, questionar as ações do Executivo é um dos mais importantes exercícios do jogo democrático e uma atribuição inerente ao Parlamento.
Ainda que o Governo Federal tenha feito uso de
um decreto para instituir seu programa da expansão
da Internet em banda larga, por razões de celeridade
e, certamente, por avaliar que seja um instrumento
adequado e plenamente constitucional para tanto, julgo que o Congresso Nacional não deva se eximir do
debate acerca dessa questão.
Integrando a base do Governo, entendo que deva
contribuir para o conhecimento e a discussão sobre
uma questão de enorme relevância para o País, tanto
por envolver a questão da inclusão digital de amplos
contingentes da população, quanto por se tratar de
uma deﬁnição importante para o desenvolvimento das
telecomunicações e de nossa economia em geral.
Avalio, para concluir, Sr. Presidente, que o Programa Nacional de Banda Larga mostra-se oportuno e
bem articulado, faltando, contudo, um aperfeiçoamento
das regras que vão deﬁnir a convergência das ações
do setor público e das empresas privadas, fundamental
para galgar esse importante salto no rumo do nosso
desenvolvimento social e tecnológico.
Como Vice-Presidente da Comissão de Ciência e
Tecnologia, darei tudo de mim no sentido de contribuir
para que nosso País democratize as comunicações
via banda larga.
Era isso, Sr. Presidente. E, mais uma vez, parabenizo V. Exª por estar presidindo esta sessão e
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permitindo que nós possamos abrir mais uma sessão
do Congresso Nacional, do Senado Federal, mesmo
sabendo das diﬁculdades de outros Parlamentares de
se fazerem presentes aqui.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Pois não, Senador Roberto Cavalcanti. O prazer é meu
por estar presidindo esta sessão. Sua presença também
foi muito importante para que nós pudéssemos abrir
esta sessão e continuarmos os nossos trabalhos.
Na sequência, pela inscrição, concedo a palavra à
Senadora Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina.
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Roberto Cavalcanti,
um assíduo nesta Casa e que fala sempre em prol da
sua gente e que destaca, em cada pronunciamento,
os problemas, as aﬂições e pede solução para o seu
povo. Parabéns, Senador, pelo trabalho, pela voz atuante que o senhor tem nesta Casa pela sua gente. Só
quem ama cuida, já dizia o poeta. Quem ama cuida;
só cuida aquele que ama. Certamente, o Senador ama
muito a sua gente porque cuida com muito zelo do seu
Estado. Parabéns!
Antes de usar da palavra sobre o que preparei,
gostaria de falar da minha visita, hoje, à Secretaria de
Editoração e Publicação, ou seja, à Gráﬁca do Senado.
Fui recebida pelo Diretor Executivo, Florian Madruga.
A receptividade foi a melhor possível. E eu gostaria
de dizer nesta Casa, deste plenário, a todos os que
assistem à TV Senado, da importância da Gráﬁca do
Senado para o País. Hoje pude ver inclusive um trabalho lá desenvolvido, que é o da inclusão por meio
do sistema Braille.
Quero parabenizar o Diretor da Gráﬁca e dizer
a todos os funcionários que trabalham lá, com zelo,
com amor, que realmente o Brasil precisava saber do
quanto é importante a Gráﬁca do Senado.
Srs. Senadores, Sr. Presidente, assomei a esta
tribuna no dia 25 de agosto passado quando ﬁz um apelo às autoridades para a solução de um problema que
aﬂige inúmeras famílias da minha cidade, Imbituba.
Trata-se dos imóveis da antiga Companhia Docas
que hoje já são patrimônio da União. Essa vila e seus
moradores, Sr. Presidente, sempre foram essenciais
no processo de construção e consolidação do Porto
de Imbituba.
Remonta ao período do início das operações
portuárias desse importante Município catarinense a
ocupação por operários de casas então construídas e
cedidas na época pela Companhia. O problema enfrentado hoje por mais de centenas de famílias refere-se à
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titularidade de 127 imóveis espalhados em 8 quadras
residenciais pelo centro da cidade de Imbituba.
Essa situação, que reclama urgente atitude por
parte da SPU (Secretaria de Patrimônio da União),
além da insegurança que traz a todas as famílias que
ali vivem, implica entraves ao crescimento da cidade.
É que, na precariedade da situação presente, os moradores não podem usufruir de pleno direito dos imóveis, ﬁcando, dessa maneira, impedidos de realizar
construções dentro dos parâmetros legais.
Muitos já intercederam em favor dessa causa.
Eu posso citar aqui, entre outros nomes catarinenses
que intercederam, alguém de suma importância, que
foi o ex-Deputado Federal Walmor de Luca, que foi
incansável nessa luta. Eu devo destacar também um
trabalho da época da Vereadora Maria das Graças
Gonçalves de Souza, que foi Vereadora lá na minha
cidade e que foi incansável. Hoje nós temos o trabalho também do Prefeito José Roberto Martins, que,
como de costume, sempre disposto na luta em prol
do atendimento ao povo de seu Município, fez todo
o possível para tornar realidade o sonho de tantos
moradores da cidade.
Enﬁm, eu quero registrar, mais uma vez, uma
boa notícia. Dia 15 de setembro último nós estivemos
reunidos com o Dr. Jorge Arzabe, Secretário de Patrimônio da União, no Ministério do Planejamento, ocasião em que foi expressa a avaliação daquele órgão
quanto ao encaminhamento do processo de regularização dos 127 terrenos de Imbituba, Santa Catarina.
Foi considerado pelo Dr. Jorge um processo simples
de ser concluído, pois a Prefeitura de Imbituba já havia
providenciado diversos documentos fundamentais, tais
como o levantamento socioeconômico e o cadastramento das famílias envolvidas.
O Secretário de Patrimônio, Dr. Jorge Arzabe,
comprometido e sensível com a situação daquelas
127 famílias, designou inclusive uma técnica do SPU,
Srª Débora Feitosa, para ir até o local com a ﬁnalidade de agilizar os procedimentos necessários, o que
deverá ocorrer, segundo o prometido, ainda no mês
de setembro.
Quero dizer também que ﬁquei sabendo hoje
que a Secretaria de Patrimônio da União solicitou à
Prefeitura Municipal de Imbituba que envie logo, ainda esta semana se possível, a assistente social e os
responsáveis pelo cadastramento do Município para
o SPU em Florianópolis, para que não se espere até
a chegada da Débora – a técnica do SPU – para que
já possamos começar esse trabalho. Tenho a certeza
de que o Prefeito deverá enviar esses técnicos até o
SPU ainda nesta semana ou, mais tardar, no início
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da próxima semana. Essa é a grande boa notícia que
temos para aqueles moradores.
Por ﬁm, quero agradecer de coração o empenho
de todos que participaram, ao longo desses anos, de
forma exaustiva para que esse processo tenha um
ﬁnal feliz.
Posso citar também um ex-Senador desta Casa,
Nelson Wedekin, e dizer da nossa sensibilidade, da
nossa alegria, por sabermos que o Governo de Luiz
Inácio Lula da Silva tem como meta, sim, dar prioridade às pessoas que já residem, que já estão ocupando
os terrenos da União para que todos eles possam ser
proprietários de direito e de fato.
Essa alegria nossa, com mais essa ação do Governo Federal, que luta cada dia mais por todos os
brasileiros, para que todos tenham a alegria, a felicidade de poder, quando o terreno for da União, ter o
seu registro de posse.
Então, o nosso registro hoje não poderia deixar
de ser feito, uma vez que foi hoje que ﬁcamos sabendo
que os técnicos de Imbituba, minha cidade, mais especiﬁcamente da Prefeitura, podem se dirigir ao SPU
de Florianópolis para iniciarmos esse trabalho.
Que bom! E que Deus ilumine a todos os envolvidos nessa causa que é tão grande e tão importante
para a minha cidade.
Quero também ocupar esta tribuna, Sr. Presidente,
para falar que, na semana passada, apresentei a esta
Casa um projeto que derivou das minhas observações
como cidadã e como educadora.
Trata-se das imensas diﬁculdades que alguém,
sem recursos ﬁnanceiros para seu sustento, encontra
para cursar o ensino superior. Pois uma pessoa em
idade de cursar a faculdade tem também a necessidade de trabalho para sua manutenção e de sua família, seja como cabeça da mesma ou como ajudador,
e alterna necessidades básicas com o pagamento de
uma anuidade escolar, mas o pior acontece quando
não há emprego ou quando, no decorrer de seus estudos, vem a ﬁcar desempregado.
Assim, não somente observando, mas também,
Sr. Presidente, vivenciando de perto essas situações,
apresentei a seguinte proposição, que, uma vez transformada em lei, se aprovada, trará um apoio fundamental para o estudante trabalhador e é versado nos
seguintes termos:
Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, para determinar que o Programa do
Seguro-Desemprego conceda bolsa de estudos provisória ao trabalhador desempregado
e a seus dependentes, desde que comprovada a matrícula em instituições particulares de
ensino superior.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
Art. 2º (...)
III – prestar, provisoriamente, assistência ﬁnanceira ao trabalhador desempregado
e a seus dependentes, desde que comprovada a matrícula em instituições particulares
de ensino superior, em cursos devidamente
reconhecidos.
Art. 2º-D. O trabalhador desempregado
enquadrado na situação deﬁnitiva no inciso
III do art. 2º desta Lei fará jus a uma bolsa
de estudos provisória, que será acrescida ao
benefício do seguro-desemprego, cujo valor
observará os seguintes parâmetros:
I – cinquenta por cento do valor do benefício do seguro-desemprego, para o trabalhador desempregado estudante;
II – vinte e cinco por cento do valor do benefício do seguro-desemprego, para os dependentes estudantes do trabalhador desempregado, até o máximo de cinquenta por cento do
valor do benefício do seguro-desemprego.
Parágrafo único – O valor da bolsa de estudos provisória estabelecido no inciso II desse
artigo poderá ser elevado em até cinquenta por
cento do valor do benefício na hipótese de o
trabalhador desempregado não ser o estudante, limitado o valor total das bolsas concedidas
a cem por cento do valor do benefício.
[...]
V – dotações orçamentárias anuais da
União até o limite de R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais).
VI – outros recursos que lhe sejam destinados.
Esses outros recursos também poderão ser utilizados.
São inúmeras as situações em que o trabalhador
desempregado, Sr. Presidente, abandona seus estudos ou deixa de pagar a universidade de seus ﬁlhos
em pleno período letivo.
A ausência de políticas públicas e a insuﬁciente rede pública de ensino, na educação superior e
na proﬁssional, condenam, anualmente, milhares de
trabalhadores à evasão escolar, por absoluta falta de
condições ﬁnanceiras.
Igualmente difícil é a situação dos dependentes
do trabalhador desempregado, que são afastados da
sala de aula por inadimplência no pagamento de suas
mensalidades às universidades.
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Além da situação vexatória a que são submetidos
esses jovens, a interrupção dos estudos traz danos à
sua formação proﬁssional.
O Brasil apresenta índices baixos de formação
técnica superior, o que compromete qualquer planejamento estratégico de desenvolvimento.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso que as políticas públicas assegurem não apenas oportunidades
de acesso universitário, mas também a continuidade
e a conclusão dos estudos. Se o Poder Público não
tem condições de oferecer vagas suﬁcientes nas universidades públicas, que ele próprio mantém, obrigando as famílias a recorrer ao setor privado, é justo, Sr.
Presidente, que se criem mecanismos para minimizar
o impacto do desemprego sobre o percurso escolar do
trabalhador e de seus dependentes matriculados em
estabelecimentos particulares de ensino superior.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, brevemente, eu
me ausentarei desta Casa, mas espero que os próximos Senadores, não somente os do meu Estado, mas
todos os integrantes deste Senado e da Câmara dos
Deputados, não deixem de examinar devidamente,
dando o seu apoio, a ﬁm de que a presente proposição
venha a se tornar lei, trazendo alento para a classe
trabalhadora, que busca, por intermédio dos bancos
universitários, aperfeiçoar seus conhecimentos, buscando novo rumo proﬁssional, por meio de uma melhor qualiﬁcação.
Por essas razões, esperamos o apoio dos nossos Pares para a aprovação da presente proposição,
embora esta Senadora não vá estar mais, no futuro,
nesta Casa, mas que o senhores possam olhar com
carinho e possam realmente fazer com que este projeto se torne, amanhã, lei neste País.
Vemos muitos universitários que pagam hoje seus
estudos muitas vezes terem que recuar, que trancar
matrícula por falta de condições de pagamentos. Então,
que possa esta Casa trabalhar no sentido de permitir
que o trabalhador jovem, estudante, que mantém, que
tem que custear seus estudos possa concluí-los com
a ajuda do Governo Federal. Com isso, nós daremos
grande contribuição para o desenvolvimento da Nação,
fazendo com que mais e mais cidadãos brasileiros possam concluir, independente da sua situação ﬁnanceira,
o curso universitário.
Essa é a minha solicitação, Sr. Presidente e Srs.
Senadores.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Concede-me
um aparte, Senadora?
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Com certeza, Senador.
O Sr. Acir Gurgacz (PDT – RO) – Inicialmente,
quero parabenizar V. Exª pelo brilhante discurso e pelo

268

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tema que traz aqui nesta tarde de hoje. Realmente, temos que dar um apoio muito grande aos nossos universitários, aos nossos estudantes, desde a primeira
série até a universidade. O Brasil, se quiser realmente
ingressar no primeiro mundo e liderar o desenvolvimento na América do Sul, precisa investir no ensino em
todos os níveis. Essa é uma obrigação que nós temos.
A senhora pode contar com o nosso apoio. É a nossa
bandeira, a minha bandeira pessoal e a do PDT, junto
com os demais Senadores do nosso partido. A nossa
preocupação com o ensino público é muito grande, e
não só com o ensino público, mas com o ensino particular ﬁnanciado pelo Governo. É uma solução? Que
seja essa a solução, mas não podemos deixar que os
nossos jovens não estejam nas salas de aula, para
que possamos ter técnicos, engenheiros, doutores,
advogados, enﬁm, para que tenhamos nossos jovens
nos bancos das salas de aula para que se tornem futuramente grandes mestres, que se tornem grandes
proﬁssionais, grandes políticos, grandes administradores. É inegável a necessidade que nós temos, no
Brasil, de investir no ensino. Cumprimento V. Exª pelo
brilhante pronunciamento que faz nesta tarde. Parabéns, Senadora!
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Agradeço
ao nobre Senador.
Senador, ﬁca aqui a minha tranquilidade de saber
que também a sua Bancada do PDT vai, sim, abraçar
e fazer com que o que hoje é um projeto, o que hoje
é uma solicitação desta Senadora se torne amanhã,
através do programa do seguro-desemprego, uma realidade, concedendo bolsas de estudo provisórias ao
trabalhador desempregado.
Tenho certeza de que a sua Bancada e a Bancada
do meu partido, o PMDB, juntas, nesta Casa, poderão
fazer a diferença e que, num futuro muito próximo, nós,
lá nas bases, possamos ver o ﬁlho do amigo, o ﬁlho do
professor, enﬁm, o ﬁlho do trabalhador tendo a bolsa
do seguro-desemprego, ele que perdeu o seu emprego
e que não pode se manter na universidade.
Saio desta Casa num futuro bem próximo, tranquila por saber que a sua pessoa, o senhor como Senador, de forma atuante, e também como Líder do seu
partido, abraçará esta causa. Obrigada, Senador.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Selma Elias,
o Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti (Bloco/
PRB – PB) – Srª Senadora, agradeço. Teria aparteado
V. Exª se não estivesse presidindo esta sessão, mas
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vou quebrar um pouco o Regimento para fazer algumas referências. Em primeiro lugar, quero agradecer
a V. Exª pelas referências dirigidas à minha pessoa,
com generosidade e carinho.
Na verdade, nós todos aqui tentamos acertar e
tentamos honrar essa representação, que é efêmera,
é passageira, mas é um momento em que nós todos
estamos representando nossos Estados.
Cada Senador é representante, individualmente,
de seu Estado, e nós temos procurado representar os
nossos Estados da forma mais esforçada possível. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos
as nossas carências, porém, na verdade, o que vale é
a essência da intenção.
V. Exª fez uma referência à gráﬁca do Senado, e
eu também me acosto a V. Exª no sentido de que faço
comunicação na Paraíba.
Na verdade, por exemplo, o Jornal do Senado
tem um trabalho extraordinário e uma capacidade de
síntese de, às vezes, em três, quatro folhas de papel,
noticiar tudo o que aconteceu neste plenário de forma
absolutamente precisa. O nosso discurso muitas vezes
se estende por trinta minutos ou mais, e está lá retratado, condensado, com a análise do que foi dito, sempre
de forma muito caprichosa, muito precisa.
Ontem eu assisti à TV Senado com o meu ﬁlho
e comentávamos a qualidade das reportagens, não
só tecnologicamente, as transmissões, mas as reportagens, as entrevistas. Então, é uma TV que nos surpreende, porque, aonde chegamos no Brasil, dizem:
“Senador, eu assisti ao senhor”. Eu questiono: “Mas
onde?” “Na TV Senado”.
Às vezes, pessoas humildes...
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Mas a penetração da TV Senado no País
cada dia mais se agiganta.
E, por ﬁm, na verdade, também gostaria de fazer
uma referência passageira, mas que se refere ao dia
de ontem, que eu esqueci de fazer: quero fazer uma
referência elogiosa à Rádio Senado. Ontem foi o Dia
do Rádio e, na verdade, eu esqueci de fazer essa referência e de homenagear todos que fazem a Rádio
Senado.
E, para ﬁnalizar, na verdade, eu considero que,
muitas vezes, o conteúdo vale mais do que o tempo.
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Certo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – V. Exª estava preocupada no sentido de
que essa passagem aqui será curta - daqui a alguns
dias deixará a Casa -, porém o que vale, na minha
opinião, é o conteúdo, a aplicação, a competência. A
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seriedade com que V. Exª tem tratado este mandato é
exemplar. Eu diria que a forma também extremamente gentil do trato dos Pares é muito importante. V. Exª
traz essa sensibilidade e esse jeito de ser e essa aﬁnidade. E diria que o tempo será curto, mas V. Exª tem
aproveitado minuto a minuto esse tempo.
Parabéns pelo trabalho que V. Exª está desempenhando por ocasião desta representação como Senadora Suplente, mas que honra o Estado de V. Exª e
o PMDB, partido de V. Exª.
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Pela ordem de inscrição, como orador inscrito, o Senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Roberto Cavalcanti, quero cumprimentar V. Exª pela sua presença assídua aqui no
Senado, para que a gente possa iniciar e concluir os
nossos trabalhos todos os dias. Quero cumprimentar
a Senadora Selma Elias, os demais Senadores e Senadoras aqui presentes, senhoras e senhores que nos
assistem pela TV Senado.
Inicialmente, Presidente, quero colocar aqui a
importância de um trabalho que está acontecendo
nesta Casa, que é a reforma do Código de Processo
Civil. Essa reforma, este trabalho tem na Presidência
o nosso Senador Demóstenes Torres e, como Relator, o Senador Valter Pereira. Quero cumprimentá-los
pelo brilhante trabalho que vêm fazendo, ambos, todos da Comissão, para analisar essa reforma que é
muito importante para todos nós, brasileiros. Estão
acontecendo audiências públicas em várias capitais
brasileiras, ouvindo-se a sociedade, porque esse Código de Processo Civil é muito discutível e há uma
expectativa muito grande da sociedade para que haja
uma mudança rápida nele, Senadora Selma, para que
a nossa Justiça seja mais rápida, para que a Justiça
chegue rapidamente ao povo brasileiro.
A população que tem acesso à Justiça reclama
da demora, da falta de celeridade, e é simples, temos
de colocar aqui: os juízes não fazem justiça da própria
cabeça; eles fazem justiça através das leis, da Constituição, do Código Penal, do Código de Processo Civil,
e é exatamente nesse ponto que estamos mexendo.
Estamos trabalhando para fazer com que o Código de
Processo Civil seja mais célere, seja mais rápido, sem
tirar nunca o direito de ampla defesa de qualquer cidadão brasileiro e o direito do contraditório.
Esse trabalho está sendo feito por todos os membros dessa Comissão que fazem parte desse processo, e, mais uma vez, eu cumprimento o Senador
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Valter Pereira, como Relator-Geral desses trabalhos,
também o Presidente, o Senador Demóstenes Torres,
pela abertura que está sendo feita, para que toda a
população brasileira possa dar a sua opinião, possa
dar a sua sugestão, para que a gente possa fazer do
novo Código de Processo Civil o mais próximo daquilo
que espera a população brasileira.
Esse é o grande objetivo dessa Comissão; esse
é o grande objetivo desse trabalho que está sendo realizado neste momento. Ontem, houve audiência pública em Goiânia; anteontem, houve audiência pública
em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande; houve
em Florianópolis; houve em Recife; houve no Rio de
Janeiro, em Belo Horizonte, enﬁm, em várias capitais
brasileiras, praticamente em todas elas, ouvindo-se
a sociedade brasileira, para que a gente possa fazer
exatamente aquilo que a população espera.
E nós queremos realmente - eu, como membro
da Comissão e responsável como Relator Parcial de
Recursos - fazer essa reforma. E que o novo Código
de Processo Civil seja o mais próximo possível daquilo
que a população brasileira espera. E é esse o nosso
trabalho na Comissão.
O que me traz hoje a esta tribuna, Sr. Presidente,
são as obras das usinas hidrelétricas do rio Madeira,
de Jirau e de Santo Antônio.
Quero, inicialmente, parabenizar os dois consórcios construtores pela excelência com a qual estão
realizando essas obras. As usinas hidrelétricas são
motivo de muito orgulho para todos nós, brasileiros,
principalmente para nós, do nosso Estado de Rondônia. Além de fornecer energia ecologicamente correta
para o desenvolvimento de todo o Brasil, já estão viabilizando o desenvolvimento do parque industrial de
Rondônia, para que agreguemos valores aos nossos
produtos, criemos mais empregos e riquezas e atinjamos nossas metas de desmatamento ilegal zero.
Rondônia está no coração da América do Sul,
numa posição logística de entroncamento de acesso
ao Atlântico, pela hidrovia do rio Madeira, e ao Pacíﬁco, que nos permitirá uma economia de aproximadamente 30% de frete até o Japão, a China ou a costa
oeste dos Estados Unidos. Queremos levar produtos
industrializados, principalmente alimentos, para onde
estão dois terços da população e do dinheiro do mundo. Essa é uma das grandes preocupações nossas em
produzir alimentos na Amazônia, em produzir alimentos
no nosso Estado de Rondônia.
Entretanto, é meu dever comunicar aqui minha
profunda preocupação com o outro lado dessa situação
tão positiva e tão importante para o nosso Estado de
Rondônia. Existe uma falta da visão das autoridades
ambientais quanto à real importância dessas obras no
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contexto nacional e internacional. Quero ressaltar um
exemplo ﬂagrante dessa falta de visão e de estratégia
de todo o processo, que está relacionada à insatisfação de toda a população atingida pelos impactos socioambientais dessas obras. As tensões sociais podem
crescer, e isso é algo que devemos evitar. Seria uma
tremenda falta de bom senso dar motivos às críticas
das ONGs internacionais, num momento em que o
Brasil ainda necessita construir mais usinas hidrelétricas como essas.
Como Senador, minha preocupação central é
com a sustentabilidade dos pequenos produtores rurais, entre eles os ribeirinhos e pescadores artesanais
do rio Madeira, os quais estão vivendo uma grave crise ﬁnanceira causada pela diminuição radical de sua
produção pesqueira.
Isto é, Sr. Presidente, sem dúvida, um impacto
ambiental direto, pois a pesca é atividade imprescindível para o sustento de milhares de famílias. Esse
impacto é ﬂagrante e inegável, pela falta dos peixes
e pelo empobrecimento dessas famílias. Eu diria que
hoje não necessitamos de estudos cientíﬁcos para
constatar essa realidade. Por isso, devemos agir imediatamente.
Os consórcios construtores devem enxergar essa
situação para evitar a protelação de uma solução para
esse problema. É preciso corrigir seus Projetos Básicos Ambientais (PBA), que hoje não consideram essa
população como diretamente atingida pelas obras.
Certamente, isso pode ser considerado uma omissão e uma falha do Ibama, das leis, dos regulamentos
ou do enfoque do PBA. Mas o importante é que nós
ainda temos tempo para rever o pacote de leis e regulamentos para obras desse tipo. Aﬁnal, ainda temos Belo
Monte e muitas outras hidrelétricas para construir.
Nos Projetos Básicos Ambientais das hidrelétricas do rio Madeira, está claro o foco de remanejamento das “populações atingidas”, mas consideram
atingidas somente aquelas pessoas que estão nas
áreas de inﬂuência direta das obras, ou seja, áreas
a serem ocupadas pelos canteiros de obras, áreas a
serem inundadas pelos futuros reservatórios, e suas
correspondentes Áreas de Preservação Permanente.
Aí já se nota claramente a distorção do conceito de
“área de inﬂuência direta” e de “população diretamente atingida”.
O que é certo é que a inﬂuência direta das obras
abrange uma área muito mais ampla, pois há que se
considerar, em termos ambientais, que já foi afetada
a produção pesqueira numa extensão de centenas de
quilômetros de rio, o que já levou milhares de famílias
ao agravamento de sua pobreza.
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Também é evidente que, depois que saíram as
licenças ambientais para as obras, o Governo Federal
não pode virar as costas para essa questão. Continua
sendo muito importante a questão socioambiental.
Precisamos saber também como serão as rampas que
possibilitarão aos peixes ultrapassar as barragens, para
que ocorram naturalmente as piracemas. Principalmente a reprodução dos bagres, que ﬁcaram tão famosos
quando as ONGs internacionais tentavam impedir as
obras em função desses peixes.
A população de pescadores quer saber ainda
como será a água dos reservatórios e o sedimento do
fundo desses grandes lagos que serão formados. Se
houver muita matéria orgânica, por exemplo, em dias
frios, pode haver inversão térmica, esse lodo orgânico
pode subir e causar a morte de peixes.
Ou seja, nem as questões técnicas ambientais
propriamente ditas estão sendo tratadas com a seriedade necessária para informação da Nação brasileira.
Depois que saíram as licenças, o Ibama recebeu
vultosas compensações ambientais para serem usadas
em reforço de Unidades de Conservação.
As ONGs internacionais de plantão, junto com o
Ibama, viraram as costas. Parecem estar satisfeitos.
Mas nós não estamos.
Agora é que mais interessa à Nação brasileira
avaliar com detalhe os impactos socioambientais, pois
agora é que eles estão começando a acontecer.
Queremos compensá-los e mitigá-los e provar
para o mundo inteiro que o custo/benefício das hidrelétricas é altamente vantajoso para o mundo inteiro.
Mas temos que fazer a coisa bem feita, temos que
fazer o dever de casa.
Compensar de imediato quem está sendo involuntariamente deslocado é óbvio e é uma obrigação
indiscutível. Mas precisamos criar, também, condições
para que essas pessoas tenham uma melhoria na sua
sustentabilidade, pois aﬁnal perderam o meio de vida
e seu meio ambiente foi atingido.
Mas não é só essa população afetada. Todos os
pescadores artesanais, de toda a extensão afetada do
rio, de Extrema até Calama, também estão diretamente afetados e é exigível sua inclusão imediata como
diretamente atingidos.
É preciso implementar piscicultura, agricultura
familiar, cadeias produtivas, qualiﬁcação proﬁssional,
associativismo e outras medidas mitigadoras. Há dispositivos legais para se utilizar parte dos juros a serem
pagos ao BNDES para fazer a gestão desse tipo de
desenvolvimento socioambiental. E por que não fazem?
Por que não incluíram nos projetos básicos ambientais?
Não lhe custará nada! É uma imensa injustiça que, com
quase R$24 bilhões de investimentos, com R$40 bilhões
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de movimentação ﬁnanceira estimados para seis anos
na região, as gigantescas empresas construtoras não
façam algo para mitigar o enorme impacto das obras
sobre os meios de produção e a qualidade de vida de
quase cinco mil famílias de pescadores.
As construtoras estão gastando fortunas com maquiagens e mascaramentos. E parece que assim está
bem para o Ibama e para o Governo Federal. Falta enxergar o problema com uma visão mais abrangente.
O que é correto, inteligente e exigível, imediatamente, é:
1. Cadastramento detalhado e atual de toda a
população de ribeirinhos afetada direta ou indiretamente pelas obras; sua estratiﬁcação social, níveis
de escolaridade, composição familiar, patrimônios,
infraestruturas e ativos, dados de produção na pesca,
agropecuária e extrativismo; seus níveis de renda e
potenciais produtivos, para que não haja injustiça para
com essa população.
2. Programa claro e imediato de compensação a
cada família afetada direta ou indiretamente, visando
recuperação de rendas familiares, compensação para
perdas de meios de vida, renda e produção.
3. Implementação imediata de módulos de produção sustentável em piscicultura, agricultura, pecuária e extrativismo, de acordo com o cadastramento
das capacidades, vocações e qualiﬁcações de toda a
população afetada.
4. Projetos de desenvolvimento sustentável regional de médio e longo prazo, para que nossas populações também possam ser beneﬁciadas para sempre
e para que ﬁque claro que as obras não causaram
uma desgraça humana, mas sim um benefício também para a sustentabilidade das populações de ribeirinhos afetadas.
5. Resultados de análise do rio Madeira quanto
a sua composição, porcentagem da matéria orgânica
e de argila em suspensão.
6. Previsão quanto às características da água dos
lagos que serão formados após a conclusão da obras,
quanto ao tipo e volume dos sedimentos que serão
acumulados e possíveis impactos ambientais.
7. Informações claras e precisas do projeto de
rampa/escada que permitirá aos diversos tipos de peixe
a ultrapassagem das barragens e a subida do rio em
seus tão necessários ﬂuxos migratórios.
8. Avaliações e experimentos já realizados, ou
em curso, relativos a impactos sobre a piracema, a
reprodução, e povoamento futuro dos lagos.
Com isso, estaremos trabalhando com o que é
imprescindível e inadiável: que todos os verdadeiramente atingidos possam receber apoio para continuar a sobreviver dignamente e que todos tenham suas
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vidas não prejudicadas, mas sim melhoradas, em
termos de trabalho e de geração de renda sustentável. Empreendimento dessa importância, gerador de
riquezas tão expressivas para todos, não pode deixar
um rastro de milhares de pessoas prejudicadas, justamente as que vivem no meio ambiente diretamente
atingido pelas obras.
Por todos esses motivos que eu explanei aqui,
agora, é que estou me comprometendo, no Plenário
do Senado Federal, a convocar uma reunião, nos próximos dias, para ouvir in loco os representantes das
comunidades envolvidas em toda essa questão socioambiental. Convocarei a reunião em Porto Velho e
estarei à disposição dessas pessoas para interceder
por elas junto às empresas e ao Governo Federal, para
buscar uma solução que seja ideal para todos, porque,
aﬁnal de contas, tenho certeza de que o objetivo de
todos é o desenvolvimento. Precisamos fazer apenas
alguns ajustes, e tenho certeza de que encontraremos
um desfecho harmonioso para todos.
Essas obras são muito importantes não só para
o nosso Estado de Rondônia, Sr. Presidente, mas
para o Brasil inteiro. E essas questões ambientais foram debatidas por inúmeras vezes. Ora foi autorizada
a construção, ora foi cancelada a autorização. Enﬁm,
chegou-se a um bom termo, e as obras, felizmente, estão acontecendo para o bem do nosso Estado e para
o bem do nosso País. Mas é preciso que, após a autorização do Ibama, após a autorização dos organismos
de meio ambiente para construção dessas obras, haja
um acompanhamento do Ibama, um acompanhamento
do meio ambiente, na execução dos programas sociais,
dos programas ambientais, a ﬁm de que aconteça tudo
aquilo que se prometeu fazer. E, se, ao longo desse
trabalho, houver, como está havendo, falta de algum
componente, que ele seja colocado dentro do programa
para atender à necessidade dessas famílias, desses
ribeirinhos, que são os pescadores, que dependem
da pesca, que dependem do rio Madeira para a sua
sobrevivência.
É nesse sentido que estamos marcando para a
próxima semana uma reunião com os pescadores. Vamos, evidentemente, convidar os representantes das
empresas envolvidas, que fazem – volto a dizer – um
brilhante trabalho, um trabalho de excelência, realmente, nessas obras, uma construção belíssima, rápida,
para que possamos conversar e achar uma solução
para esse problema, que eu considero gravíssimo,
pois essas famílias dependem da pesca, dependem
do rio para a sua sobrevivência, para o sustento das
suas famílias.
E nós não podemos deixar que isso aconteça sem
que façamos algo para ajudá-los neste momento.
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Pois não, Senadora Selma Elias. É um prazer.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. PRB
– PB) – Senadora Selma Elias, será um prazer ouvi-la
fazer o aparte, mas, na verdade, eu gostaria só de pedir
licença ao orador Acir Gurgacz para registrar a beleza da plateia, constituída por esses jovens que estão
tendo o privilégio de ouvir o seu pronunciamento. São
estudantes do terceiro ano do ensino fundamental da
Escola Classe 401 do Recanto das Emas, aqui no Distrito Federal. Quero parabenizá-los pela presença.
Parabéns a vocês, jovens, presentes no plenário
do Senado Federal. E parabéns ao Senador Acir por
ter oportunidade de fazer esse seu pronunciamento
com plateia tão bela.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito
bem. Muito obrigado pela visita de vocês, que serão
os nossos futuros engenheiros, futuros advogados e
também futuros Senadores, que estarão ocupando esta
Casa. Com certeza, se estudarem bastante, estarão
aqui representando o seu Estado e fazendo o trabalho
que hoje fazemos..
Muito obrigado pela sua visita.
Senadora Selma.
A Srª Selma Elias (PMDB – SC) – Senador Acir
Gurgacz, tenho certeza de que no seu Estado, o seu
povo, aqueles que o senhor representa nesta Casa
de forma tão brilhante, neste momento tem um sentimento de tranqüilidade, porque sabem que o nobre
Senador é incansável na busca da solução para que
os pescadores artesanais, que devem e representam
tão bem as suas regiões, possam ser olhados com
carinho, respeitados e possam, sim, encontrar, juntamente com esse nobre Senador, a solução para os
seus problemas. Nós, neste País, precisamos de desenvolvimento, mas esse desenvolvimento, Senador,
realmente tem que ser sustentável. Juntamente com
o desenvolvimento temos que encontrar as soluções.
Eu o parabenizo-o por sua grande vontade, por toda
a sua liderança em prol dessa gente que hoje se sente prejudicada. Tenho certeza de que, a partir desse
momento, eles estão mais conﬁantes. Sabem que
o senhor encontrará o caminho certo para que eles
possam continuar a ser os pescadores artesanais e
possam, sim, continuar a ter a vida digna que têm tido
até os dias de hoje. Parabéns!
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obrigado, Senadora Selma. Esse é o nosso objetivo e, por
meio do diálogo, por meio de conversas que vamos
achar a solução para esse problema, Sr. Presidente
Roberto Cavalcanti.
Nada mais importante do que abrir o diálogo entre
representantes da empresa e representantes dos ribeirinhos, representantes dos pescadores. Junto conosco,
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intermediando essa reunião, tenho certeza absoluta,
como disse a Senadora Selma Elias, encontraremos
uma solução para essas famílias, pois elas precisam
do seu trabalho e nós temos a obrigação de apoiar
quem quer trabalhar.
Aliás, um dos grandes objetivos meus nesta Casa
é dar prioridade a quem quer trabalhar, seja no rio,
seja na agricultura, seja na ﬂoresta, seja no comércio,
seja na indústria. Precisamos dar emprego a nossa
população, cuidar para que todos possam ter emprego.
Nada mais digno para o homem do que o emprego,
Presidente Roberto Cavalcanti. Todos nós precisamos
de emprego e todos querem ter o seu emprego e, com
esse emprego, poder dar sustento à sua família, darlhe conforto, poder pagar a escola de seus ﬁlhos, darlhes educação e assistência à saúde.
Tudo isso vem do emprego, que digniﬁca o homem. Esse é o nosso grande objetivo. Para essa causa, tenho certeza, vamos conseguir encontrar uma
solução.
Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Quero parabenizar o nobre Senador e
companheiro de presença no Senado Federal.
Na verdade, quero congratular-me com V. Exª
pelo tema abordado, que é extremamente importante.
É um tema presente no mundo; as questões ambientais hoje são prioridade de todos os continentes. V. Exª,
que mora e representa um Estado que tem extrema
dependência desse ambiente, que é a ﬂoresta, que é
aquele recanto do País muitas vezes esquecido.
Às vezes nós, brasileiros, nos preocupamos muito com a nossa costa. Nossa colonização foi fundamentada na colonização costeira, mas, na verdade,
a pujança dos Estados, como o Estado de V. Exª, e a
preocupação ambiental são é merecedores de maiores elogios.
Mas eu gostaria de fazer mais uma referência
a V. Exª.
Ontem, pela manhã, estive nos gabinetes nessa tentativa de fazer com que o plenário do Senado
Federal funcione. Na visita que ﬁz ao gabinete de V.
Exª deparei-me com uma cena belíssima: a presença
do senhor seu pai, acompanhado de um príncipe no
nome, na postura e na beleza, que era seu sobrinho,
que aniversariava naquele dia. Ele tinha até nome de
príncipe.
Acho que o Brasil precisa, na verdade, resgatar
e cultuar muito o aspecto família. Penso que a família
transforma a sociedade e dá resultados fundamentais.
Muito do que existe em termos de violência, em termos
de desagregações, ocorre exatamente em função dessa
perda de valor, de referência. Assisti, posteriormente,
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à tarde, V. Exª tirar retratos acompanhado de seu pai
e de seu sobrinho. Esse jovem, que fazia oito anos,
jamais vai esquecer essa visita ao Senado Federal,
acompanhado de um tio Senador. Isso o estimulará,
sem dúvida, no estudo, assim como nas suas atividades empresariais ou atividades proﬁssionais. Ele terá
um tio como referência. E um tio bem sucedido, com
uma grande postura, representando o seu Estado no
Senado Federal.
Então, V. Exª, sem dúvida, servirá de exemplo
para esse seu sobrinho.
Isso é fazer família. Isso é cultuar família. Isso é
trazer valores. Inclusive é bom trazer a família para o
trabalho. Muitas vezes as pessoas não trazem seus
familiares ao local de trabalho.
Isso foi importantíssimo. Foi uma lição dada a
todos nós a presença do senhor seu pai e a presença
daquele sobrinho que aniversariava. V. Exª, de forma
indireta, o presenteava com essas fotograﬁas e essa
visita ao Senado Federal.
É essa referência carinhosa que eu gostaria de
fazer a V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Foi realmente um prazer
grande receber ontem o Pedro Henrique, meu sobrinho, e meu pai...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Ele tem nome de príncipe.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – É, nome
de príncipe. Realmente temos que valorizar muito a
família. A família é a base da sociedade brasileira. Nós
temos, Senadora Selma Elias, a grande satisfação de
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estar sempre muito próximos à nossa família. Isso nos
dá uma alegria muito maior para enfrentar os problemas do dia a dia. Isso temos que levar a todo cidadão
brasileiro. Temos que fortalecer as famílias, por intermédio não apenas de leis, e temos que ter o cuidado
também para que as leis não atrapalhem, para que
as leis não entrem nas famílias para separá-las, para
prejudicá-las. Precisamos ter muito cuidado para não
afetar as nossas famílias com leis que porventura possam deturpar a importância que tem a família para os
cidadãos, sejam eles brasileiros ou não.
Então, a família é realmente muito importante. Temos a obrigação não só de fazer leis, mas também de
dar o exemplo. A lei maior é dar o exemplo, e é assim
que a gente vem trabalhando no dia a dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas ponderações.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Sem dúvida, na tarde de ontem, V. Exª
deu esse exemplo àquele sobrinho tão belo, de família
tão nobre e com postura de príncipe.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO) – Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Senhoras e senhores, não havendo mais
oradores inscritos nem outro Senador presente no plenário do Senado Federal, precisamente às 15h09, dou
por encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 9
minutos.)
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Ata da 160ª Sessão, Não Deliberativa
em 28 de setembro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Alvaro Dias e Roberto Cavalcanti e da Sra. Selma Elias.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 3 minutos e encerra-se às 16 horas e 23 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Há numero regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu da
Presidência do Tribunal de Contas da União o Aviso
nº 1002-GP/TCU/2010, na origem, informando a constatação de novos indícios de irregularidade grave em
obras que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 29 de setembro do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Aviso:
AVISO No 1.002 – GP/TCU
Brasília, 27 de setembro de 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Em cumprimento ao disposto no caput do art.
98 da Lei no 12.017, de 12 de agosto de 2009 (LDO
2010), informo a Vossa Excelência que, no decorrer
das ﬁscalizações realizadas pelo TCU no presente
exercício, foram constatados novos indícios de graves
irregularidades nas seguintes obras:
s 0!# #ONSTRUÀâO DAS 5NIDADES DE 04! E 0%4
do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) – RJ;
s 0!# -ANUTENÀâO DE 4RECHOS 2ODOVIÖRIOS NA
BR-230/MA;
s 0!# "2 !- n "OCA DO !CRE n $IVISA
AM/AC.
Por oportuno, esclareço que os relatórios de auditoria dos mencionados empreendimentos encontramse, desde já, disponíveis no site deste Tribunal (www.
tcu.gov.br). O acesso às informações será permitido
apenas para os usuários portadores de senha, conforme procedido no exercício passado.

Para tanto, informo que a operacionalização do
processo de concessão ou atualização de senha poderá ser realizado pelo contato da área de informática
do Congresso Nacional com a Secretaria de Infraestrutura de Tecnologia de Informação (SETIC) deste Tribunal e que a referida página será atualizada de forma
a conter as deliberações que vierem a ser proferidas
em decorrência das auditorias.
Por ﬁm, registro que esta Corte de Contas encontra-se à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos adicionais que se ﬁzerem necessários.
Respeitosamente, Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência recebeu do Presidente da República a
Mensagem nº 288, de 2010 (nº 564/2010, na origem),
restituindo autógrafos do 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, cria o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens 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, sancionado e transformado na Lei nº 12.334,
de 20 de setembro de 2010.
Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
autógrafo do projeto sancionado.
O processado vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência recebeu do Presidente da República
a Mensagem nº 289, de 2010 (nº 565/2010, na origem), restituindo autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 134, de 2010, de iniciativa do Presidente da
República, que dispõe sobre a criação de cargos em
comissão do Grupo – Direção e Assessoramento Superiores – DAS destinados ao Ministério da Fazenda,
sancionado e transformado na Lei nº 12.335, de 22 de
setembro de 2010.
Será encaminhado à Câmara dos Deputados um
autógrafo do projeto sancionado.
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O processado vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que passo
a ler.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 242, DE 2010
Veda a imposição, pelas prestadoras
do Serviço Móvel Pessoal (telefonia celular), de prazo de validade para os créditos
dos planos de serviço pré-pagos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a validade dos créditos dos planos de serviço pré-pagos de telefone
celular.
Art. 2º Os créditos dos planos de Serviço Móvel
Pessoal da modalidade pré-paga não serão objeto de
limitação quanto a seu prazo de validade, podendo ser
acumulados para fruição por tempo indeterminado.
Art. 3º As penalidades pelo não cumprimento do
disposto nesta Lei são as previstas na Lei nº 9.472, de
16 de julho de 1997.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justiﬁcação
A telefonia móvel celular, no Brasil, já ultrapassou a marca de 187 milhões de usuários e atingiu a
densidade de 96,83 acessos por 100 habitantes, em
muito superior à densidade do telefone ﬁxo em todas
as unidades da Federação.
Isso evidencia que o telefone celular tornou-se
um serviço público essencial e indispensável no Brasil. Nesse universo, o serviço de telefonia celular na
modalidade pré-paga representa 82,22% do total de
acessos, contra 17,78% da modalidade pós-paga.
Em que pese a relevância social e econômica do
serviço, as operadoras de telefonia celular estipulam,
com base em regulamentos da Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL), prazos máximos para
utilização dos créditos adquiridos por seus clientes
dos planos pré-pagos.
Entendemos que essa prática comercial é extremamente desvantajosa para os consumidores. Muitas
vezes ela implica prejuízos ﬁnanceiros para o usuário, uma vez que ele acaba por não utilizar um serviço
contratado e pago antecipadamente. Adicionalmente,
o estabelecimento de prazo de validade para os créditos pode redundar em uma imposição de consumo,
tendo em vista que muitas vezes o consumidor realiza chamadas pelo simples motivo de seus créditos
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estarem próximo do ﬁm da validade, e não por uma
real necessidade de utilização dos serviços de telefonia móvel.
Não podemos deixar de mencionar, por outro
lado, que há uma transferência de recursos indevida
para as operadoras de telefonia celular, que recebem
pela prestação de um serviço e, caso o consumidor
não o utilize no prazo estipulado, não são mais obrigadas a prestá-lo.
Exatamente por esse motivo, submeto à apreciação dos nobres pares o presente projeto de lei que
tem por objetivo extinguir os prazos de caducidade
dos créditos de telefonia pré-paga. Tendo em vista que
as regulamentações da Anatel permitem esse tipo de
prática deletéria para os consumidores, faz-se necessária a aprovação de uma norma legal com o objetivo
de corrigi-la.
Estamos certos de que, com essa iniciativa, serão geradas condições mais justas de comercialização
desse serviço, o que beneﬁciaria sobremaneira os consumidores. – Senador Sérgio Zambiasi.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.
Dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda
Constitucional nº 8, de
O Presidente da República Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
TÍTULO VI
DAS SANÇÕES
CAPÍTULO I
Das Sanções Administrativas
Art. 173. A infração desta Lei ou das demais
normas aplicáveis, bem como a inobservância dos
deveres decorrentes dos contratos de concessão ou
dos atos de permissão, autorização de serviço ou autorização de uso de radiofreqüência, sujeitará os infratores às seguintes sanções, aplicáveis pela Agência,
sem prejuízo das de natureza civil e penal: (Vide Lei
nº 11.974, de 2009)
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão temporária;
IV - caducidade;
V - declaração de inidoneidade.
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Art. 174. Toda acusação será circunstanciada,
permanecendo em sigilo até sua completa apuração.
Art. 175. Nenhuma sanção será aplicada sem a
oportunidade de prévia e ampla defesa.
Parágrafo único. Apenas medidas cautelares urgentes poderão ser tomadas antes da defesa.
Art. 176. Na aplicação de sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela
resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem
auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os
antecedentes do infrator e a reincidência especíﬁca.
Parágrafo único. Entende-se por reincidência
especíﬁca a repetição de falta de igual natureza após
o recebimento de notiﬁcação anterior.
Art. 177. Nas infrações praticadas por pessoa jurídica, também serão punidos com a sanção de multa
seus administradores ou controladores, quando tiverem agido de má-fé.
Art. 178. A existência de sanção anterior será
considerada como agravante na aplicação de outra
sanção.
Art. 179. A multa poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanção, não devendo
ser superior a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões
de reais) para cada infração cometida.
§ 1° Na aplicação de multa serão considerados
a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.
§ 2° A imposição, a prestadora de serviço de telecomunicações, de multa decorrente de infração da
ordem econômica, observará os limites previstos na
legislação especiﬁca.
Art. 180. A suspensão temporária será imposta,
em relação à autorização de serviço ou de uso de radiofreqüência, em caso de infração grave cujas circunstâncias não justiﬁquem a decretação de caducidade.
Parágrafo único. O prazo da suspensão não será
superior a trinta dias.
Art. 181. A caducidade importará na extinção
de concessão, permissão, autorização de serviço ou
autorização de uso de radiofreqüência, nos casos previstos nesta Lei.
Art. 182. A declaração de inidoneidade será
aplicada a quem tenha praticado atos ilícitos visando
frustrar os objetivos de licitação.
Parágrafo único. O prazo de vigência da declaração de inidoneidade não será superior a cinco anos.
CAPÍTULO II
Das Sanções Penais
Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:
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Pena - detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a terceiro, e multa de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem,
direta ou indiretamente, concorrer para o crime.
Art. 184. São efeitos da condenação penal transitada em julgado:
I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano
causado pelo crime;
II - a perda, em favor da Agência, ressalvado o
direito do lesado ou de terceiros de boa-fé, dos bens
empregados na atividade clandestina, sem prejuízo de
sua apreensão cautelar.
Parágrafo único. Considera-se clandestina a atividade desenvolvida sem a competente concessão,
permissão ou autorização de serviço, de uso de radiofreqüência e de exploração de satélite.
Art. 185. O crime deﬁnido nesta Lei é de ação
penal pública, incondicionada, cabendo ao Ministério
Público promovê-la.
....................................................................................
(Às Comissões de Serviços de Infra-Estrutura, e, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, cabendo à
última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O projeto que acaba de ser lido será publicado e encaminhado às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– A Presidência recebeu os Ofícios nºs 1.311 a 1.313,
de 2010, do Presidente da Câmara dos Deputados,
comunicando o encerramento de prazo de vigência,
respectivamente, das Medidas Provisórias nºs 487 a
489, de 2010, para os ﬁns previstos nos arts. 11 e 14
da Resolução nº 1, de 2002-CN.
São os seguintes os Ofícios:
OFÍCIO No 1.311/10/SGM-P
Brasília, 22 de setembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os ﬁns do
disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único do art. 14, da Resolução no 1, de 2002-CN, o processado da Medida Provisória no 487, de 2010, que
“Altera a Lei no 12.096, de 24 de novembro de 2009,
que autoriza a concessão de subvenção econômica
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
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e Social – BNDES, em operações de ﬁnanciamento
destinado à aquisição e produção de bens de capital
e à inovação tecnológica; afasta a incidência de restrição à contração de novas dívidas pelos Estados na
hipótese de revisão do programa de ajuste ﬁscal em
virtude de crescimento econômico baixo ou negativo;
autoriza a União a permutar ações de sua propriedade por participações societárias detidas por entidades
da administração pública federal, a deixar de exercer
e a ceder o seu direito de preferência para a subscrição de ações em aumentos de capital de sociedades
de economia mista federais, a emitir títulos da dívida
pública mobiliária federal em substituição de ações de
sociedades de economia mista federais detidas pelo
Fundo de Garantia à Exportação – FGE, e a realizar
aumento de capital em empresas estatais, mediante a
transferência de direitos decorrentes de adiantamentos efetuados para futuro aumento de capital; altera
a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001; e dá outras
providências.”, tendo em vista o término do prazo de
vigência em 5-9-2010, nos termos do art. 62 da Constituição Federal.
Atenciosamente, Deputado Michel Temer, Presidente.

sado de Medida Provisória no 489, de 2010, que “Autoriza a União a integrar, na forma de consórcio público de regime especial, a Autoridade Pública Olímpica
– APO, e dá outras providências”, tendo em vista o
término do prazo de vigência em 22-9-10, nos termos
do art. 62 da Constituição Federal. – Deputado Michel
Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Os Ofícios nºs 1.311 a 1.313, de 2010, serão anexados aos processados das respectivas Medidas Provisórias nºs 487 a 489, de 2010, que vão às Comissões
Mistas, para cumprimento do disposto no § 3º do art.
62 da Constituição Federal e do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 24
de setembro de 2010, e publicou no dia 27 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 505, de 2010, que
“Constitui fonte de recursos adicional ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES”.
Nos termos dos §§ 2º, 3º e 7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, está assim constituída a
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:

OF. No 1.312/10/SGM-P
Brasília, 23 de setembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os ﬁns do
disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único
do art. 14, da Resolução no 1, de 2002-CN o processado da Medida Provisória no 488, de 2010, que “Autoriza
a criação de Empresa Brasileira de Legado Esportivo
S.A. – BRASIL 2016 e dá outras providências”, tendo
em vista o término do prazo de vigência em 22-9-10,
nos termos do art. 62 da Constituição Federal. – Deputado Michel Temer, Presidente.
OF. NO 1.313/10/SGM-P

Senadores
Titulares

Suplentes
Bloco da Minoria (DEM/PSDB)

Arthur Virgílio (PSDB)
1. Lúcia Vânia (PSDB)
Antonio Carlos Júnior (DEM) 2. Rosalba Ciarlini (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)
3. Cícero Lucena (PSDB)
Jayme Campos (DEM)
4. Efraim Morais (DEM)
Bloco da Maioria (PMDB/PP)
Renan Calheiros (PMDB)
1. Valdir Raupp (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)
2. Valter Pereira (PMDB)
Almeida Lima (PMDB)
3. Regis Fichtner (PMDB)
Bloco de Apoio ao Governo (PT/PR/PSB/PRB/PCdoB)
Aloizio Mercadante (PT)
1. Marcelo Crivella (PRB)
João Ribeiro (PR)
2. Inácio Arruda (PCdoB)
Antonio C. Valadares (PSB) 3. Renato Casagrande (PSB)

Brasília, 23 de setembro de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador José Sarney
Presidente do Senado Federal
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para os ﬁns do
disposto no art. 11, combinado com o parágrafo único
do art. 14, da Resolução no 1, de 2002-CN, o proces-
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PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi
PDT

Osmar Dias

1. Acir Gurgacz
*PV

Marina Silva

1.

* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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Deputados
Titulares

Suplentes

Bloco (PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/PTC/PTdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) 1. Carlos Willian (PTC)
Fernando Ferro (PT)
2. Vinícius Carvalho (PTdoB)
João Pizzolatti (PP) 3. Mendes Ribeiro Filho (PMDB)
Sandro Mabel (PR)
4. Anselmo de Jesus (PT)
Jovair Arantes (PTB)
5. Celso Russomanno (PP)
Hugo Leal (PSC)
6. Lincoln Portela (PR)
Bloco (PSDB/DEM/PPS)
João Almeida (PSDB)
1. Vic Pires Franco (DEM)
Paulo Bornhausen (DEM) 2. Arnaldo Jardim (PPS)
Fernando Coruja (PPS)
3. Bruno Araújo (PSDB)
Antonio C. Pannunzio (PSDB) 4. Felipe Maia (DEM)
Bloco (PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN)
Daniel Almeida (PCdoB)
Rodrigo Rollemberg (PSB)

1. Brizola Neto (PDT)
2. Fábio Faria (PMN)

*PHS
Miguel Martini
1.
A Presidência comunica que, de acordo com o §
7º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, é o seguinte o calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 27-09-2010
– Designação Prevista da Comissão: 28-092010(SF)
– Instalação Prevista da Comissão: 29-09-2010
– Emendas: até 03-10-2010 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: 27-09-2010 a 10-10-2010
(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 10-10-2010
– Prazo na CD: de 11-10-2010 a 24-10-2010
(15º ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 24-10-2010
– Prazo no SF: de 25-10-2010 a 07-11-2010
(42º dia)
– Se modiﬁcado, devolução à CD: 07-11-2010
– Prazo para apreciação das modiﬁcações do
SF, pela CD: de 08-11-2010 a 10-11-2010 (43º ao
45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 11-11-2010 (46º dia)
– Prazo ﬁnal no Congresso: 25-11-2010
A matéria será publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
* Rodízio nos termos do § 3º do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) –
Trata-se de uma sessão não deliberativa. Os oradores
dispõem, regimentalmente, de vinte minutos.
Com a palavra, o primeiro orador inscrito, Senador Roberto Cavalcanti. S. Exª é da Paraíba.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Nobre Presidente, Senador Alvaro Dias, Srªs e Srs.
Senadores, antes de iniciar meu pronunciamento na
tarde de hoje, gostaria de fazer algumas referências
ao Senador Alvaro Dias, que coincidentemente preside esta sessão.
Acabo de vir de um almoço e lá encontrei um
grande amigo e conselheiro, Adalberto Coelho, da
Bahia, daquela região de Juazeiro, Petrolina. É um
grande empresário e um político nato. E ele narrava
ter assistido, em uma dessas nossas sessões aqui no
Senado Federal, a um diálogo, a um debate nosso,
entre Roberto e Alvaro Dias. E ele considerou assim
extremamente elegantes as nossas posturas, porque,
embora divergíssemos nos pontos de vista, havia entre
nós um respeito muito cordial.
E eu havia me preparado para apartear V. Exª
hoje, porque, com a presença constante de V. Exª no
Senado Federal, às vezes venho com o “kit Alvaro
Dias” aqui guardado, para poder também ter a chance
de fazer algum contraponto. Mas hoje não vou fazer
nenhum contraponto; hoje vou fazer um acostamento
de ideias e de relação familiar.
V. Exª é um Senador acima de qualquer dúvida
em posicionamento, postura, elegância, competência.
E, na verdade, no meu íntimo, sou uma pessoa de relações extremamente familiares. E assisti, durante dois
anos, à convivência fraterna de dois irmãos aqui no
Senado Federal, que, coincidentemente, por questões
de política nacional, estavam divergentes no tocante
à política do Paraná. E eu ﬁcava muito curioso sobre
como se conseguia administrar, familiarmente, esse
relacionamento, na verdade, não antagônico, mas de
não união. E, muito recentemente, exatamente dentro
daquele período do meu acompanhamento do trabalho
de V. Exª, no dia 21 de setembro, a Folha de S.Paulo
trouxe uma matéria na qual cita que, por questões
familiares e nada mais além do que questões familiares, V. Exª, no Estado a que pertence e que defende
aqui no Senado, uniu-se ao seu irmão na campanha,
num gesto de extrema elegância e de profunda relação familiar.
Acho que é um exemplo para o Brasil, em termos de como fazer política, não se afastando de seus
ideais ou de suas posturas. Mas, na verdade, sabe-se
do acirramento das campanhas eleitorais nos Estados,
e sabe-se que é chegada a hora de ﬁcar ao lado do
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irmão. E V. Exª escolheu a hora oportuna de estar ao
lado do seu irmão.
Eu, na verdade, exatamente antes de fazer este
pronunciamento, gostaria de parabenizar a conduta
de V. Exª. Quem sou eu, para, na verdade, referir-me
à conduta do Senador Alvaro Dias? Porém, familiarmente, como exemplo próprio, como uma pessoa que
tem na família um dos fundamentos básicos do existir,
parabenizo V. Exª por estar ao lado do seu irmão nesse
ﬁnal de campanha no Estado do Paraná. Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Obrigado, Senador Roberto Cavalcanti. V. Exª é uma
demonstração viva de que a política é uma atividade
civilizada e de que podemos exercitar funções, divergindo, estabelecendo o contraditório, sem, no entanto,
perder a elegância e o respeito recíproco.
Sou admirador dessa postura de elegância de
V. Exª. Muito obrigado pelas palavras generosas e,
sobretudo, pela compreensão com que encarou uma
decisão política recente que adotei. E, exatamente em
função do pronunciamento de V. Exª, assim que tiver
oportunidade, também estarei nessa tribuna para justiﬁcar esse meu posicionamento.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – V. Exª é que merece os parabéns do povo brasileiro.
Sr. Presidente, a Paraíba tem comemorado o
Projeto Mandalla, de agricultura familiar sustentável,
ideia desenvolvida pelo administrador de empresas
Willy Pessoa e implantada com a parceria da Bayer em
oito assentamentos rurais, para viabilizar a produção
de frutas, verduras, ervas para temperos e chás.
No assentamento de Santa Helena, Município de
Cruz do Espírito Santo, cerca de mil pequenos agricultores, que antes dependiam de uma ou outra comissão
de venda de gado para o sustento da família, hoje tiram
da roça uma renda mensal de cerca de R$1,2 mil.
O Projeto Mandalla, palavra de origem sânscrita
que signiﬁca círculos, utiliza tecnologia simples e de
baixo custo.
Segundo informações do Instituto Uniemp (Fórum
Permanente das Relações Universidade–Empresa),
“são construídos nove canteiros ao redor de um lago
circular de cerca de seis metros de diâmetro”. A água
do lago é bombeada para irrigar a plantação. Os três
primeiros círculos são os da melhoria da qualidade
de vida, abrigando assim as culturas de subsistência.
Os círculos seguintes são os responsáveis pela complementação da renda familiar. Neles são cultivadas
verduras e legumes para serem vendidos no mercado
local. Pequenos animais como galinhas e cabras convivem em um sistema interativo, onde as necessida-
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des de um são supridas pela produção do outro. Os
peixes alimentam-se do plâncton derivado das fezes
dos patos, além de mariposas e insetos noturnos atraídos para a água por uma lâmpada colocada pouco
acima da água.
Peixes e patos fertilizam as plantas, através da
água bombeada para os nove círculos de irrigação. As
codornas, galinhas, coelhos, cabras e vacas fornecem
esterco e urina para a formulação de defensivos e nutrientes orgânicos para as plantas. As fezes de apenas
25 coelhos podem fertilizar uma área de 2.500m² de
uma mandala.
A divisão da empresa alemã que apoia o projeto é
a Bayer Cropscience que atua no segmento de proteção
ﬁtossanitária (herbicidas e fungicidas) e biotecnologia
e cujos clientes são grandes produtores agrícolas.
A Bayer dá apoio técnico para a construção das
mandalas e do sistema de irrigação e ajuda ﬁnanceira na compra de sementes, aves, peixes e caprinos e
para o pagamento de um salário mínimo por família
durante os primeiros seis meses até que as primeiras
produções se iniciem.
Foram os funcionários da Bayer que doaram livros e computadores para a formação da biblioteca do
Centro Cultural de Acauã, que ﬁca no assentamento de
mesmo nome, criado pelo Incra em 1995 e que abriga
114 famílias e 63 mandalas.
Segundo Eckart-Michael Pohl, diretor de comunicação corporativa da Bayer, o apoio ao projeto tinha
como primeiro objetivo melhorar a qualidade de vida
das famílias beneﬁciadas por meio de alimentação
mais farta e diversiﬁcada. Entretanto, outros resultados
foram obtidos, tais como a melhoria da renda familiar
e a manutenção das famílias no campo.
Acrescenta ainda o Diretor da Bayer: “Os nossos clientes são fazendeiros. É a agricultura industrial. Para eles é uma vantagem quando os assentados conseguem se sustentar na terra com qualidade
de vida em vez de voltar para o MST ou abandonar a
vida no campo”.
Também pode ser construída a mandala do tipo
“comunitária”, com tamanho maior, em cuja construção e manutenção toda a comunidade se envolve. A
produção gerada, além de atender às necessidades
das famílias, também pode ser comercializada em feiras livres da região.
O sistema pode ser instalado em qualquer tipo de
terreno, basta criatividade e uma base de informação
para transformar conhecimento em resultados; desperdícios em oportunidade de ocupação e de renda.
Outro fruto da parceria da Bayer com a Agência
Mandalla foi a inauguração, em setembro do ano passado, do Unicenter Mandalla, Centro Nacional de Difusão

280

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Tecnologias Sociais Mandalla, em Cuité, interior da
Paraíba. O Centro é uma ferramenta pioneira para a
formação de jovens e adultos vindos de diversas partes do Brasil, com capacidade operacional para atingir
até 216 Municípios em todo o Brasil, formando, a cada
ano, seis turmas de 36 difusores Mandalla.
A capacitação no Unicenter Mandalla está focada
na aplicação de seis módulos que a Agência desenvolve. Entre os pontos abordados estão técnicas de
produção diversiﬁcada e rotacionada; aproveitamento
de pequenas áreas, adubação orgânica; produção de
biofertilizantes; construção de galinheiro móvel; tanque de garrafa pet; beneﬁciamento de produtos como
embutidos e compotas.
A manutenção do pequeno produtor no campo
por meio da capacitação é uma alternativa com resultados mais duradouros do que os obtidos em programas assistencialistas.
Os efeitos chegam para todos, até na diminuição
do número de submoradias nas periferias dos grandes
centros urbanos.
Hoje, cerca de mil pequenos agricultores estão
envolvidos nesse projeto, comercializando o excedente
produzido em feiras das regiões onde funcionam.
Para o futuro, o objetivo é criar cooperativas que
coordenem de forma proﬁssional o recebimento e a
preparação dos produtos a serem comercializados,
incluindo até mesmo a sua industrialização no âmbito
familiar, agregando valor à produção e possibilitando
maior retorno ﬁnanceiro.
Esta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma
boa notícia.
Casada com a assinatura de empréstimo de
US$20,9 milhões para o Segundo Projeto de Redução da Pobreza Rural (Cooperar II), captado pelo
Governador José Maranhão junto ao Banco Mundial,
iniciativas como essas apoiarão os esforços de comunidades locais para expandir as oportunidades sociais
e econômicas nas áreas rurais do Estado da Paraíba,
ofertando maior acesso a infraestrutura básica como
eletricidade, água e estradas vicinais de escoamento
da produção rural.
São notícias que nos permitem vislumbrar um futuro melhor em termos de avanços sociais e econômicos, embora hoje apenas 29% da população paraibana
vivam em áreas rurais. O dramático é que 56% desse
total são famílias com renda equivalente a menos de
US$3,5 por dia; daí a importância de programas como
o Projeto Mandalla e o Cooperar II, que saúdo com
entusiasmo e esperança. Parabenizo o Governo José
Maranhão pelas iniciativas.
Entretanto, Sr. Presidente, é preciso não perder
de perspectiva um tema que, desafortunadamente,
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tem sido recorrente em minha atuação parlamentar.
Reﬁro-me à difícil situação pela qual vêm passando
os pequenos agricultores, particularmente os da minha
Paraíba, com dívidas impagáveis e crédito suspenso.
Não é possível, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que continuemos a assistir impassíveis esse drama que
aﬂige milhares de produtores rurais e suas famílias.
Trata-se de gente que contraiu pequenos débitos
– de no máximo R$15 mil – para poder plantar e cultivar
o próprio sustento e, com a comercialização do pouco
excedente, sustentar a família e oferecer-lhe, além da
satisfação das necessidades básicas, a possibilidade
de algum projeto de futuro onde coubessem sonhos
de uma vida melhor.
Pois bem, Sr. Presidente, submetidos a uma perversa ciranda ﬁnanceira de juros exorbitantes e garantias esdrúxulas, transformaram-se em vilões, em persona non grata para os bancos oﬁciais de fomento.
Já citei aqui, em plenário, na última vez em que
manifestei sobre o assunto, o caso emblemático que
aconteceu no Município de Caiçara, na Paraíba, em
que um pequeno agricultor estava sendo achacado –
sim, esse é o termo apropriado! – por um banco oﬁcial após ter contraído uma dívida de pouco mais de
R$2.000,00 (dois mil reais).
Pois bem, após o relato desse caso, chegaram
ao meu conhecimento e ao nosso gabinete diversos
outros episódios do profundo desrespeito – para dizer
o mínimo – com que entidades ﬁnanceiras oﬁciais vêm
tratando o pequeno produtor agrícola de nosso País.
Na Paraíba, já há um grande movimento que objetiva dar um basta a essa situação.
Ninguém aguenta mais assistir ao contraste entre os beneplácitos concedidos, de forma generosa,
aos grandes produtores e a maneira cruel e desleal
com que a agricultura familiar tem sido lidada pelos
bancos oﬁciais.
O que se exige, Sr. Presidente, não é nenhuma
caridade. Trata-se de uma questão econômica bem
objetiva, pragmática até. São os pequenos produtores
rurais que abastecem a nossa mesa com gêneros alimentícios de primeira necessidade. Quem vai à feira e
compra aquelas hortaliças fresquinhas, em via direta
com o produtor, a mãe de família que oferece no arroz
e feijão de cada dia, na carne com a farinha e no leite,
as proteínas e vitaminas indispensáveis ao crescimento
dos ﬁlhos, sabe do que estou falando.
Pois bem, é com essa produção local que compomos as refeições do dia a dia, notadamente para as
camadas mais populares de nossa sociedade, uma vez
que a pequena produção chega a representar 85% da
oferta de alimentos básicos no Brasil.
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São esses pequenos produtores atores fundamentais para o combate à fome e à má nutrição em
nosso País, problemas sociais que persistem a agravar determinadas regiões brasileiras, principalmente
o Nordeste.
Entretanto, Sr. Presidente, enquanto os grandes
produtores para exportação são recepcionados com
crédito farto e generoso, os pequenos geradores de
alimentos, voltados essencialmente para o mercado
local, são tratados de forma dura e fria pela contabilidade bancária nominal.
Dessa maneira, para as nossas entidades de
fomento à produção agrícola, quem enche a nossa
mesa não merece nenhum tipo de tratamento especial ou incentivo.
O fato é que, enquanto a economia nordestina,
em seu contexto geral, tem crescido a taxas superiores à média nacional, os nossos pequenos agricultores
passam por uma situação de penúria e vexame, com
propriedades hipotecadas, crédito suspenso e nome
sujo na praça.
Achincalhados por aqueles que deveriam justamente apoiá-los, diversos desses homens do campo
têm desistido de continuar a sua lavoura e acabam
por engrossar as já abarrotadas periferias de nossos
centros urbanos.
Sr. Presidente, só para ilustrar, para V. Exª. ter uma
ideia, eu gostaria de mostrar a que ponto chegou. Na
Paraíba, nós temos veículos circulando com este adesivo: “Banco do Nordeste recebeu cinco vezes dívida
do agricultor. BNB, seja honesto. Cumpra a lei”. Esse é
o clamor de uma associação de pequenos produtores
rurais, que desejam tão-somente seja cumprida a Lei
nº 12.249, aprovada no Congresso nacional, chancelada pelo Presidente Lula e que não é cumprida por
alguns bancos oﬁciais.
Sr. Presidente, transmitimos pela TV Senado o
e-mail desse cidadão que agrega esses clamores de
várias entidades. O e-mail dele, se V. Exªs e os telespectadores quiserem anotar, é jairpereiraguimaraes@
gmail.com.
Citei esse fato, que é paraibano; porém, todo o
Nordeste padece do mesmo problema. É preciso dar
um basta a essa situação de descalabro com a renegociação imediata das dívidas de nossos pequenos,
porém bravos, agricultores!
Para concluir, Sr. Presidente, não podemos permitir que a nossa agricultura familiar, aquela que verdadeiramente nos fornece o alimento de cada dia, continue
refém das manobras leoninas do sistema ﬁnanceiro.
Precisamos, nesse sentido, proteger a pequena produção familiar de alimentos da sanha e da agiotagem
de entidades bancárias que, ao perseguirem os que
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deveriam incentivar, não cumprem o seu verdadeiro
papel institucional.
Mais uma vez, repito, Sr. Presidente, não estamos
aqui advogando nenhum pacote repleto de bondades
ou distribuição generosa de recursos bancários. O que
pleiteamos é a materialização do discurso oﬁcial de
apoio à causa da agricultura familiar, palavras bonitas
que na prática não têm surtido muito efeito na melhoria
das condições de ﬁnanciamento à pequena produção.
Na Paraíba, o episódio acontecido em Caiçara
mostrou a verdadeira face do problema, que não pode
mais ser escamoteado. O Judiciário começa a fazer a
sua parte e deu ganho de causa para a exploração
do produtor do Município paraibano. Cabe, agora, ao
Legislativo e ao Executivo atuarem juntos na busca da
mitigação e da correção do problema.
Lutaremos incessantemente para que o episódio
ocorrido na Paraíba funcione como catalisador de uma
grande mobilização nacional em torno do tema e que
nossos pequenos produtores rurais sejam devidamente
respeitados e incentivados em nosso País.
Meu muito obrigado a V. Exª, Sr. Presidente, pela
tolerância com o fato de eu ter estourado em alguns
minutos o tempo regimental.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR) –
Senador Roberto Cavalcanti, peço a V. Exª para presidir
a sessão, já que sou o próximo orador inscrito. Depois,
pela ordem, falará a Senadora Selma Elias, do PMDB
de Santa Catarina. E falarão ainda o Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, e o Senador Belini
Meurer, do PT de Santa Catarina, que estão entre os
próximos inscritos.
Agradeço a V. Exª.
O Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Roberto Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Alvaro
Dias, segundo inscrito na relação que consta na Mesa.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Roberto Cavalcanti, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, o Senador Roberto Cavalcanti me
oferece a oportunidade de prestar um esclarecimento sobre a adoção de um posicionamento político no
meu Estado, o Estado do Paraná, que, à primeira vista,
pode ser contraditório, mas que revela a necessidade
de ser sincero, de ser transparente e, em respeito à
população, declarar o voto.
Eu não imaginava pudesse algum dia viver essa
circunstância política de constrangimento. Nunca imagi-
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nei isto viesse a ocorrer em minha trajetória: de um lado
o partido com um candidato ao Governo Estadual e, de
outro lado, um irmão disputando o mesmo posto.
De início optei por uma postura de neutralidade
que signiﬁcasse respeito ao partido e respeito à família.
O partido é uma instituição importante, sem dúvida, mas
a família é a instituição basilar da sociedade – situação
inusitada e de constrangimento. Quando anunciei a postura de distanciamento da disputa eleitoral no Paraná, o
ﬁz ressalvando que um fato novo preponderante poderia
alterar o meu comportamento. E o fato ocorreu.
Na última semana, o candidato do meu partido
passou a atacar o seu adversário, circunstancialmente
meu irmão. Ataques fortuitos, desnecessários, improcedentes e desonestos. Eu não poderia ouvir agressões
despropositadas assacadas contra um irmão sem defendê-lo. A indagação que faço é: “Teria eu autoridade
moral e política para defender quem quer que seja se
não defendo o próprio irmão?”. É evidente que não.
Anunciei, por consequência, o voto do ser humano, não do político que milita partidariamente e que tem
obrigações partidárias. Assinalei que era o voto do ser
humano que tem emoções, que se emociona, que tem
sentimentos, que cultiva valores essenciais, que respeita
a memória dos pais. Anunciei, sim, o voto no irmão.
O que me confortou ao fazê-lo foi o fato de defender, com a consciência tranquila, alguém que tem
conduta de probidade, que é inatacável e que, portanto, não poderia estar sendo atacado no desespero
da luta eleitoral.
Ataques de natureza política se justiﬁcam, discordâncias, combate a determinadas alianças, até
mesmo a eventuais incoerências que possam ser
politicamente condenadas; mas, sob o ponto de vista
moral, o ataque desonesto tem que ser repudiado e,
neste caso, repudiado ainda com maior ênfase por se
tratar de um ataque contra o próprio irmão e, portanto,
contra a própria família.
Aliás, Sr. Presidente, nesse ﬁnal de semana, sábado e domingo especialmente, esses ataques ocorreram reincidentemente à margem da legislação, em
inserções que foram subtraídas de outros candidatos,
inclusive candidatos ao Senado da República, inserções
de ataque, de forma, portanto, sorrateira no sábado e
domingo, que implicaram uma punição do Tribunal Regional Eleitoral, retirando todas as inserções do candidato do PSDB até o dia da eleição, como punição pelo
uso indevido de um espaço que não lhe pertencia.
O próprio Tribunal Regional Eleitoral entendeu
existir o uso indevido de um espaço que não cabia
ser utilizado, sobretudo para agressões fortuitas, desnecessárias e improcedentes, visualizando um fato já
superado que teve origem numa denúncia esclarecida
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depois de ampla investigação pelo Ministério Público.
No Estado, todos sabem da verdade. No entanto, houve
a utilização indevida desse fato com a recorrência, com
a reincidência no ﬁnal de semana, o que provocou a
punição da parte do Tribunal Regional Eleitoral.
Em respeito aos meus colegas de partido, a quem
peço compreensão pela minha atitude, vou evitar pronunciar-me a respeito de fatos que ocorreram e que
exigiriam, da minha parte inclusive, críticas que alcançariam o candidato do meu partido ao Governo do Paraná. Em respeito, repito, ao PSDB, aos meus colegas
de partido, vou evitar fazer essas críticas da tribuna do
Senado Federal. Evidentemente, se necessário for, terei
oportunidade de formulá-las através da imprensa do
meu Estado. Por uma questão de postura ética, creio
que devo evitar fazer esse tipo de pronunciamento da
tribuna do Senado Federal.
Quero destacar que, além de adotar uma postura
com relação ao respeito que devo devotar à família,
especialmente à memória dos meus pais que, se estivessem vivos, pedir-me-iam exatamente esse tipo de
comportamento, sei que a opção que faço é a melhor
para o Paraná.
Não tenho nenhum dúvida de que a escolha é a
mais adequada por conhecer os dois candidatos, por
conhecer a proposta de cada um, por conhecer o modelo de gestão que cada um pode oferecer ao Estado e, sobretudo, por conhecer o modelo e o perﬁl de
caráter e personalidade que cada um pode ostentar
diante do povo do Paraná. Não tenho nenhuma dúvida
de que essa é a melhor opção.
É preciso deixar muito claro que isso não altera
minhas convicções pessoais e políticas, que isso não
altera o meu comportamento em relação àquilo que
desejo para o País. Isso não modiﬁca a minha disposição de contribuir sempre para que o Brasil possa
ter um modelo diferente de gestão a partir do próximo
ano. Isso não altera a minha disposição de estar ao
lado de José Serra, da sua proposta e do seu projeto
de nação. De forma alguma.
Até ao contrário, robusteço minhas convicções de
que nós devemos trabalhar em função de um projeto
de natureza ética que considere valores essenciais da
vida e que estabeleça, sobretudo no comportamento
humano, um parâmetro para deﬁnição de natureza
política e para a deﬁnição do voto.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu faço
esse esclarecimento, esse registro até porque os Anais
do Senado são documentos que podem ser registros
históricos fundamentais para o esclarecimento de episódios de natureza política.
Certamente, esse registro tem que ﬁcar nos Anais
do Senado como justiﬁcativa de uma decisão política que

SETEMBRO 2010
46176

Quarta-feira 29

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

causa constrangimento, evidentemente, mas que adoto
com a tranquilidade de consciência por estar agindo de
conformidade com os princípios que sempre defendi,
com os valores que sempre sustentei, em nome de uma
instituição basilar que é a célula mater da sociedade,
a família, mas, sobretudo, em nome da família paranaense. Eu entendo estar adotando uma postura a favor
do Paraná decidindo oferecer o meu voto a quem eu
reputo ter mais condições de oferecer ao povo do meu
Estado um governo competente e honesto.
Eu concedo a V. Exª o aparte, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Alvaro Dias, em primeiro lugar, quero dizer
que fui testemunha do diálogo a que se referiu o Senador Roberto Cavalcanti na semana passada, que travou
com V. Exª, a respeito de questões em que ambos, de
alguma forma, divergiram, mas que, por outro lado, concordaram, sobretudo no aspecto principal: a defesa das
instituições democráticas, da liberdade de expressão,
da liberdade de imprensa. O diálogo que se travou foi
de excelente nível e respeitoso. Eu quero cumprimentálo por sua atitude, em especial porque tive a oportunidade, ao longo desses anos, de conviver aqui com seu
irmão, o Senador Osmar Dias, assim como com V. Exª.
E, ainda que sejam de partidos diferentes – V. Exª, no
PSDB, seu irmão, hoje no PDT –, com respeito àquilo
que ambos têm defendido no tocante aos interesses do
Paraná, ao povo brasileiro, às instituições democráticas,
ambos têm muito em comum, e considero uma decisão
obviamente de enorme responsabilidade. Mas V. Exª
explica tão bem, primeiro, quanto à memória de seus
pais, com respeito àquilo que certamente os colocou em
trajetórias comuns na vida política, e V. Exª quer aﬁrmar
junto ao povo do Paraná que tem consciência de que o
Senador Osmar Dias, em que pese eventuais méritos
que possa ter o candidato de seu partido, Beto Richa,
será um excelente governador do Paraná e assim recomenda o voto nele. Felizmente, nessas circunstâncias,
o Partido dos Trabalhadores está apoiando o Senador
Osmar Dias. E eu gostaria aqui de dar o meu testemunho pessoal sobre seu irmão. Às vezes, até temos tido
algumas pequenas discordâncias, mas, com o sentido
de colaborar no interesse maior da Nação, vou citar um
exemplo aqui. Há alguns anos, o Senador Osmar Dias e
eu próprio temos dialogado muito sobre o projeto de lei
que deﬁne as diretrizes e normas da sociedade cooperativa de produção. De um lado, ele procurou atender as
sugestões da Organização das Cooperativas do Brasil
(OCB) e eu tenho procurado trazer o ponto de vista das
cooperativas de pequenos e médios e agricultores familiares e outros. Temos tido aqui o propósito de chegarmos
a um bom entendimento, inclusive com o Ministério de
Desenvolvimento Agrário, com o Secretário Nacional de
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Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Professor
Paul Singer, e também com os membros da Casa Civil.
O Senador Renato Casagrande é o Relator da matéria.
Nós já avançamos muito. Inclusive o próprio projeto do
Senador Osmar Dias será a base; o meu, de alguma maneira, contribuirá. Mas cito um exemplo aqui de como, por
vezes, nós Senadores de partidos diferentes conseguimos
chegar a um entendimento. Espero que, neste semestre
ainda, possamos concluir a votação desse projeto de lei
que será de grande importância. Mas eu sou testemunha
da seriedade com que o Senador Osmar Dias sempre
trouxe aqui os temas da agricultura do Estado do Paraná, sempre procurou estabelecer um diálogo respeitoso
e importante, inclusive quando teve diferenças, como por
exemplo na sua relação com o Governador Roberto Requião, nesses últimos anos, até quando deixou o cargo
em abril. Sou testemunha da dedicação e seriedade com
que tem tratado todos os temas, em todas as nossas
Comissões, de Justiça, de Assuntos Econômicos, entre
outras onde ele tanto trabalha. Eu quero aqui dar o meu
testemunho do valor tão grande de seu irmão. Gostaria
ainda, Senador Alvaro Dias, de aproveitar esta oportunidade. V. Exª, diferente de mim, que defendo a nossa
candidata Dilma Rousseff, tem sido bastante crítico. V.
Exª disse que queria convocá-la para vir ao Senado Federal, embora ela agora não seja Ministra. Ela chegou a
mencionar uma frase que a mim me tocou: com respeito
ao Senador Alvaro Dias, ela agora não aceitaria sequer
tomar um cafezinho. Mas eu aqui vou aproveitar esta
oportunidade para publicamente transmitir uma recomendação a minha querida candidata Dilma Rousseff.
Ainda ontem, eu participei do comício de encerramento
da presença dela em São Paulo, que reuniu mais de dez
mil pessoas, sob chuva fortíssima. Estimava-se que havia
mais de doze mil pessoas no sambódromo. Foi um comício em que todos nós entusiasmados falamos da Dilma
Rousseff, do Presidente Lula, do Aloizio Mercadante, do
Netinho, da Marta Suplicy, que foram os oradores. Todos
saímos de lá muito estimulados com respeito a essa reta
ﬁnal da decisão importante que teremos dia 3 próximo.
Mas a minha recomendação a minha candidata Dilma
é que um Senador, por mais veementes assertivas que
possam ser as suas críticas, sempre precisa ser respeitado. E inclusive, em algum momento, acredito que V. Exª
deverá ter o diálogo com ela. Se ela vencer as eleições,
certamente estará aqui no dia da posse e encontrará V.
Exª, como um Senador que representa o povo do Estado
do Paraná, embora de outro partido e que, em algumas
ocasiões, teceu críticas severas ao que ocorreu ali, no
episódio da Ministra Erenice. E hoje ela própria e o Presidente Lula têm reconhecido que houve erros ali e, por
isso, substituíram a Ministra Erenice Guerra. E que V. Exª
tenha tão veemente dito que gostaria que ela pudesse
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vir aqui ao Senado explicar essas coisas, eu gostaria de
dizer que, ainda no próprio debate havido na TV Record,
ao qual V. Exª provavelmente assistiu, ela falou do seu
compromisso de esclarecer inteiramente todos esses
episódios da maneira mais clara possível, de uma maneira condizente com aquilo que é também o seu objetivo. Então, minha recomendação à Ministra Dilma é que
ela, sim, aceite, se porventura V. Exª convidá-la a estar
aqui no Senado e, quem sabe, aceite até tomar um café
mesmo com quem nós eventualmente possamos divergir severamente.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Suplicy. Eu quero primeiramente encerrar a questão referente ao Paraná, repetindo que o meu
voto é o voto de um ser humano que tem emoções e
sentimentos, que respeita a memória dos pais e que
cultiva os valores essenciais da família como célula
mater da sociedade e, por isso, o voto não poderia ser
diferente, teria de ser no irmão Osmar.
Mas não é só por isso. Repito que o que me conforta e me deixa de consciência tranquila é que esse
voto é o melhor para o Paraná, é o voto que garante
ao Estado uma gestão competente, tecnicamente eﬁcaz e, sobretudo, honesta. E isso é essencial nos dias
em que vivemos.
Encerrado esse assunto, eu gostaria de dizer ao
Senador Suplicy que mantenho minhas convicções no
plano nacional, de que é preciso mudar esse modelo.
Quero dizer, relativamente à questão focalizada
pelo Senador Suplicy com a elegância de sempre, que
não se trata de convidar a Ministra para um cafezinho.
Esse convite eu não faria. Creio que a Ministra tem mais
a fazer, ou a ex-Ministra tem mais a fazer, no Senado
Federal, do que simplesmente tomar um cafezinho.
E essa questão a que nos referimos não se trata
de um café pequeno. É um grande escândalo, um escândalo de proporções que se agigantaram. Os fatos
foram sendo revelados e não há como ignorar a importância do depoimento de quem estava à frente da Casa
Civil no momento em que esses fatos ocorreram.
Os fatos denunciados pela imprensa do País,
especialmente pela revista Veja, Folha de S.Paulo e
outros veículos de grande importância que cultivam o
jornalismo investigativo como peça essencial dessa
atividade da imprensa, consagram a liberdade de imprensa pelas denúncias formuladas, numa contribuição
excepcional para que a impunidade e a corrupção possam ser combatidas com maior eﬁciência no Brasil.
Nós estamos cumprindo o nosso dever como oposicionistas. As denúncias não foram feitas pela oposição:
as denúncias surgiram nas páginas das revistas e dos
jornais do País e foram levadas às telas da televisão.
Nós apenas cumprimos o dever de pedir investigação
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para a insubstituível responsabilização criminal. O que
propus, particularmente, foi convidar a ex-Ministra Erenice e a ex-Ministra Dilma a comparecer à Comissão
de Justiça para apresentarem as suas explicações,
defendendo-se inclusive de eventuais acusações que
as possam estar incomodando.
Em relação à Procuradoria-Geral da República, o
que reivindicamos, como oposição, é que os procedimentos para a investigação judiciária sejam adotados
– e foram adotados. O Procurador-Geral da República,
Dr. Roberto Gurgel, com muita eﬁciência e celeridade,
transferiu à Procuradora do Distrito Federal a responsabilidade para a instauração do necessário inquérito.
E solicitamos sejam investigados não apenas
servidores públicos, ﬁlhos de Erenice, empresários
citados nas denúncias, mas também as ex-Ministras
Dilma Rousseff e Erenice Guerra. Nós não temos a
pretensão de condená-las precipitadamente. Não se
trata de fazer prejulgamento. Diante dos fatos expostos
aos olhos da Nação, trata-se de buscar investigar para
esclarecer, elucidar e, se for o caso, responsabilizar
criminalmente todos os envolvidos.
Nós estamos, já há algum tempo, no Senado Federal, defendendo a tese de que a transparência que
se exige quando se coloca o mal à luz para que ele
possa ser combatido deve ter, como consequência, a
penalização dos principais artíﬁces de atos delituosos
e não apenas dos coadjuvantes, que muitas vezes são
buscados para acobertar responsáveis maiores.
Dito isso, Sr. Presidente, para encerrar, eu quero
solicitar a V. Exª que registre nos Anais do Senado Federal
o editorial do jornal O Estado de S. Paulo “O mal a evitar”.
Em determinado trecho, esse editorial diz o seguinte:
Com todo o peso da responsabilidade à
qual nunca se subtraiu em 135 anos de lutas, O
Estado apoia a candidatura de José Serra à Presidência da República, e não apenas pelos méritos do candidato, por seu currículo exemplar de
homem público e pelo que ele pode representar
para a recondução do País ao desenvolvimento
econômico e social pautado por valores éticos.
O apoio deve-se também à convicção de que o
candidato Serra é o que tem melhor possibilidade
de evitar um grande mal para o País.
Eu peço a V. Exª que autorize a publicação desse
editorial nos Anais do Senado.
Muito obrigado a V. Exª.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 inciso I
e §2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – V. Exª será atendido nos termos regimentais.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/PRB – PB) – Senador Alvaro Dias, eu gostaria de
aproveitar a oportunidade para registrar que, às vezes,
o destino não é geográﬁco. Às vezes, o destino termina sendo no plenário do Senado Federal. Nós dois
estávamos distantes geograﬁcamente, na Paraíba e
no Paraná. Porém, no Senado Federal, a arrumação
das cadeiras se dá pela ordem alfabética. Nós, então,
tivemos o privilégio de conviver de forma muito próxima, durante todo esse período. E tanto V. Exª quanto
seu irmão, o Senador Osmar Dias, são exemplos. O
Paraná está bem representado. Cada povo tem o governo que merece, e o Paraná está bem representado
e deverá ser bem governado.
Como Senadora inscrita, convido a Senadora
Selma Elias, do PMDB de Santa Catarina, para fazer
uso da palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Sr. Presidente, depois, sugiro que V. Exª e eu possamos...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – V. Exª é o próximo inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Apenas quero sugerir que possamos formar uma comissão de Senadores suprapartidária para restabelecer as boas relações entre o Senador Alvaro Dias e a
provável futura Presidente Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – É o desejo de todos nós!
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos assuntos
que, certamente, merecem atenção em nosso País é
a questão da alimentação. Se a fome é um problema
que se encontra em fase de equacionamento, a nutrição, em compensação, já apresenta um índice alarmante de problemas típicos de países desenvolvidos.
Explicando melhor, o brasileiro está comendo quantidades maiores de comida, mas com valor nutricional
inadequado, caloricamente excessivas, com ausência
notável de nutrientes básicos.
Estudo levado a cabo anualmente pelo Ministério
da Saúde, conhecido como Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), chegou à conclusão de que
aconteceu relativa melhora dos hábitos alimentares
nos últimos anos, mas que ainda estamos um pouco
longe dos parâmetros recomendados pela Organiza-
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ção Mundial da Saúde (OMS). No quesito “consumo
de frutas e hortaliças”, por exemplo, 30,4% da população já optam por consumir esses alimentos cinco
ou mais vezes por semana. Entretanto, o percentual
daqueles que consomem a quantidade mínima diária
recomendada pela OMS, quatrocentos gramas, ﬁca
pouco abaixo dos 19%. E observem que esse valor
referente ao ano de 2009 mostra um crescimento de
2,6 vezes em relação ao do ano de 2006.
Um dos lugares onde podemos auxiliar nossa
população, Sr. Presidente, na aquisição de melhores
hábitos alimentares é exatamente na escola. Não é à
toa que todo programa de merenda escolar vem sendo
reorientado no sentido de não apenas dar a alimentação necessária para o estudante durante o período
em que estiver fora de casa, mas também de educar
o aluno sobre nutrição correta e de beneﬁciar o pequeno agricultor familiar, principal fornecedor local de
legumes, de hortaliças e de frutas.
Sr. Presidente, venho de um Estado onde a preocupação com a boa alimentação se transformou em
política do atual Governo Luiz Henrique/Leonel Pavan. O programa Mais Frutas na Escola, implantado
na forma de piloto em cinco regionais de ensino de
Santa Catarina e ampliado desde então para atingir,
agora, em 2010, todo o território catarinense, garantiu
a inclusão de frutas na merenda escolar, em especial
a maçã. Meu Estado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é o maior produtor nacional dessa fruta, responsável por mais da metade da produção brasileira,
que deve atingir, nessa safra, a casa de um milhão de
toneladas, segundo estimativas do setor. O programa
tem permitido o acesso regular a frutas na alimentação
escolar a mais de 330 mil estudantes, segundo dados
que obtivemos em 2009. Junto com as entregas das
frutas, são realizadas variadas atividades, que vão desde as escolares, relacionadas ao ensino de ciências e
saúde, até ações de alto conteúdo lúdico, como teatro
e leituras. O excelente resultado, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, colhido pelo programa, não apenas
permite sua expansão, desde 2006, como também recomenda claramente que seja mantido, qualquer que
seja o resultado das próximas eleições no Estado de
Santa Catarina.
Ressalto isso, Sr. Presidente, para evitar que um
dos principais males do quadro político, a descontinuidade das políticas públicas boas, venha a vitimar uma
iniciativa tão vitoriosa e tão benéﬁca às nossas crianças, aos nossos jovens. Mais do que a continuidade
em meu Estado, sugiro aos futuros governantes eleitos
nas outras unidades da Federação que estudem a proposta e que a adotem na medida do possível, adaptando a suas características regionais suas frutas de
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estação e seu arranjo produtivo local, de acordo com
a região, de acordo com o Estado. Que cada Estado,
que cada governante observe esse programa de Santa
Catarina, iniciado em 2006! Maiores informações aos
governantes podem ser conseguidas no endereço
www.macanaescola.org.br, por meio da rede mundial
de computadores.
Sabemos, por meio de estimativas do maior centro de compras e vendas de produtos agrícolas do
País, Armazéns Gerais de São Paulo, que existe uma
perda de produtos alimentícios entre o produtor e o
consumidor ﬁnal que oscila de 20% a 40% do volume
produzido. Quanto maior a distância a ser levado o
produto, maior a perda, por fatores como transporte
inadequado. Problemas de variação climática ou de
estocagem deﬁciente também fazem com que a perda
desses alimentos seja grande.
Qualquer programa que incentive o consumo local
de produtos agrícolas regionais ajuda, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a diminuir esses desperdícios
e perdas pelo deslocamento e pela armazenagem.
O efeito também é bastante positivo para os
grandes produtores rurais. As compras institucionais
efetivadas de maneira corretamente planejada ajudam
a equilibrar preços de mercado, impedindo que caiam
abaixo do razoável nos períodos de safra. No caso da
maçã catarinense, sabemos, por informação da Associação Brasileira dos Produtores de Maçãs, que os baixos preços oferecidos ao produtor no auge das safras
não se reﬂetem no custo para o consumidor ﬁnal.
Srªs e Srs. Senadores, a fama de que a maçã é
uma fruta cara é injusta, alimentada artiﬁcialmente pelo
esquema complicado de comercialização da fruta em
nosso mercado interno, destino de 80% da produção
nacional. A exportação do produto também tem sofrido restrições em razão da valorização excessiva da
nossa moeda, que compromete nossa competitividade
no mercado externo.
De qualquer maneira, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, boas políticas públicas têm o condão de
produzir uma série de efeitos produtivos nas mais diversas áreas.
Melhorar a qualidade da merenda ou da alimentação escolar por meio da ampliação do leque nutricional
beneﬁcia os arranjos produtivos locais, especialmente
os pequenos produtos, aproveita bem a sazonalidade
característica dos produtos em cada região, ajuda no
equilíbrio do mercado e dá características sustentáveis
à produção agrícola.
O efeito imediato sobre as crianças em idade
escolar também é notável, reorientando seus hábitos
alimentares que permitirão, na idade adulta, uma redução considerável dos problemas de saúde, controlan-
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do a epidemia mundial de obesidade, as cardiopatias,
as diabetes e outras doenças relacionadas, hoje, pela
Organização Mundial da Saúde.
Peço por mais frutas na escola, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, e pela continuidade responsável
das boas políticas públicas em nosso País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço a todos.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Srª Senadora, quero atestar a qualidade
das maçãs de Santa Catarina. Graças a V. Exª e a outros amigos, tenho tido oportunidade de ser piloto de
prova da qualidade dessas maçãs, que são realmente inigualáveis e fundamentais para a saúde e para a
prevenção de várias doenças. Tenho vários amigos
que, todas as manhãs, saboreiam uma maçã, como
preventivo de infecções, como preventivo de combate
a determinadas enfermidades. Parabéns a V. Exª pelo
pronunciamento!
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Obrigada.
Eu queria dizer também, Sr. Presidente, que,
realmente, a maçã ajuda na digestão, retarda o envelhecimento, ajuda na limpeza da boca, da faringe, puriﬁca o sangue, previne derrame cerebral e traz muitos
outros benefícios.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Viva a maçã!
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Meu Estado
não é só produtor de maçã. O programa Mais Frutas na
Escola tem sido, realmente, um sucesso. Que outros
Estados possam também ter o que Santa Catarina tem
hoje: o programa Mais Frutas na Escola.
Sr. Presidente, não sei se ainda tenho tempo.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – V. Exª pode falar.
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Eu gostaria de falar, até porque meu período nesta Casa é um
pouco curto. Quero pedir licença às Srªs Senadoras e
aos Srs. Senadores para dizer que, por muitas vezes,
identiﬁcamos queixas do cidadão comum sobre uma
aparente morosidade do Legislativo. É difícil para alguns compreender que o tempo legislativo é o tempo
da democracia, da manifestação das diferentes opiniões sobre uma matéria, o tempo do entendimento e
do aperfeiçoamento do texto, até que se encontre um
denominador comum. Havendo a concordância das
partes, o interesse público obriga a uma certa celeridade nas etapas ﬁnais de tramitação.
Sr. Presidente, gostaria de pedir a atenção da
Mesa e das Lideranças partidárias desta Casa no sentido de colocar em pauta, o mais rapidamente possível,
o Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2010 – Comple-
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mentar, de autoria do Deputado Leonardo Mattos, do
PV de Minas Gerais. Trata-se da proposta de regulamentação da concessão de aposentadoria especial
à pessoa com deﬁciência ﬁliada ao Regime Geral de
Previdência Social. O texto abarca importantes deﬁnições sobre tempo de contribuição mínima, critérios
de idade, cálculo da renda mensal da aposentadoria
devida e severidade da deﬁciência.
Sr. Presidente, provavelmente, não mais estarei
nesta Casa, mas ﬁca aqui um apelo para que se analise essa iniciativa, que é do ano de 2005. Sua aprovação vem sendo aguardada ansiosamente pela sociedade desde aquela data. Essa matéria se encontra
no Senado desde o ﬁnal do mês de abril deste ano,
já tendo recebido pareceres favoráveis na Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa e na
Comissão de Assuntos Sociais. No dia 5 de agosto,
conforme comunicado pela Presidência desta Casa,
venceu o prazo para apresentação de emendas, sem
que aparecessem novas sugestões para o texto. Isso
sinaliza que a forma atual atende tanto à técnica legislativa quanto ao mérito da matéria. Afortunadamente,
a tramitação neste Senado Federal tem sido relativamente rápida, havendo agora só um pequeno retardo
em função da campanha eleitoral – que aí está, e, com
isso, muitos Senadores tiveram de se ausentar –, que
mobiliza praticamente quase todos os Parlamentares
desta Casa.
Sr. Presidente e Srªs e Srs. Senadores, ﬁndas as
eleições, existe uma quantidade razoável de matérias
que ﬁcaram “represadas” no período e que deverão
vir à apreciação do Plenário para a votação ﬁnal. Meu
alerta, Sr. Presidente, é no sentido de que esse importante projeto não ﬁque perdido quando acontecer a
oportunidade de retomada da votação nesta Casa.
Sr. Presidente, a V. Exª e aos Líderes dos Partidos
políticos, ﬁca meu pedido, nossa solicitação e nosso
apelo para que os Senadores que aqui continuam – já
não estarei, certamente, nesta Casa – envidem todos
os esforços para a aprovação dessa matéria.
Sr. Presidente, aqui, também quero falar de muitas
programações que já dispõem de recursos de legenda, embora não em todos os aparelhos de televisão.
Gostaria de solicitar a esta Casa que, nessa lei, fosse
também inserida a parte de recursos de legenda nas
emissoras de televisão para os programas mais importantes. Sabemos que é mais uma lei a obrigatoriedade
da tradução em Libras, o que vai ajudar especialmente
as pessoas com deﬁciência auditiva.
Sr. Presidente, que essa seja não uma bandeira
desta Senadora, que tão logo vai se retirar desta Casa,
mas uma bandeira de V. Exª – repito – e de outros Líderes, para que os programas de televisão tenham,
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sim, a obrigatoriedade da tradução em Libras, a ﬁm de
que os portadores de deﬁciência possam realmente
se sentir incluídos. Esse é o apelo que faço. Trata-se,
sobretudo, de assunto de profundo interesse público
e de grande alcance social. Se há consenso, vamos
garantir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a celeridade de mais essa lei, para que possamos fazer
também a inclusão dos deﬁcientes auditivos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Parabéns, mais uma vez, a V. Exª! Tenho
a certeza de que haverá agilidade momentos após as
eleições. Todos nós, brasileiros, torcemos por uma deﬁnição no 1º Turno, para que o Brasil volte a trabalhar.
As eleições, na verdade, fazem parte de um processo
democrático fantástico, mas paralisa os Estados, paralisa a Nação. Mas tenho a certeza de que, após o
dia 3 de outubro, V. Exª, no plenário, poderá, mais uma
vez, junto aos Líderes partidários, reiterar esse apelo.
Pela sensibilidade e competência de V. Exª, V. Exª, na
medida do possível – não tenho domínio sobre o tema
–, deverá ser atendida.
A SRª SELMA ELIAS (PMDB – SC) – Obrigada,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Cavalcanti. Bloco/
PRB – PB) – Concedo a palavra, como orador inscrito,
ao Senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezado Presidente, Senador Roberto Cavalcanti,
quero, em primeiro lugar, cumprimentar V. Exª, o Senador Alvaro Dias, a Senador Selma Elias, o Senador
Belini Meurer, por estarmos aqui assegurando que
tenhamos o direito de expressar o nosso pensamento
na tribuna do Senado Federal, nesta sessão, já que
muitos de nossos colegas estão realizando campanha
de maneira bastante intensa, especialmente aqueles
que são candidatos.
Tenho procurado acompanhar os candidatos pelo
Estado de São Paulo. Ainda ontem acompanhei o candidato ao Governo do Estado de São Paulo, do Partido
dos Trabalhadores, Aloizio Mercadante, no comício de
conclusão, na cidade de São Paulo, da campanha da
Ministra ou da ex-Ministra e nossa candidata, Dilma
Rousseff, juntamente com o Presidente Lula, Marta Suplicy, Netinho de Paula e Coca Ferraz, enﬁm, aqueles
que, sobretudo, são os nossos candidatos. Mas avaliei
ser importante, pelo menos uma vez por semana nesses
dias, mesmo que não tenhamos sessão deliberativa,
aqui expressar o meu sentimento, como Senador, das
coisas importantes que se passam no Brasil.
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Ontem, no Município de Barra Bonita, tive a oportunidade de acompanhar a inauguração de oito usinas
termoeléticas – a biomassa de cana –,juntamente com
o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião de
sua inauguração. É fato que algumas dessas usinas já
haviam iniciado a sua operação em meses recentes,
mas essa foi a oportunidade de todas essas usinas
terem a sua inauguração oﬁcial.
Conforme o Presidente Lula ressaltou, é o Brasil produzindo energia elétrica a partir das chamadas
fontes limpas, visando contribuir para a diminuição da
emissão de gases de efeito estufa. Ou seja, o Brasil
está mais e mais produzindo energia de uma coisa que
era jogada fora, que era um estorvo, considerado um
lixo, ou seja, o bagaço da cana, que agora se torna
uma fonte importante de energia.
Nas palavras do Presidente Lula, estamos inaugurando praticamente 533MW de energia alternativa
em todas as empresas. São 136MW em Barra Bonita; 35MW em Clealco-Queiroz (Queiroz); 160MW em
Narandiba; 100MW em Conquista do Pontal (Mirante
do Paranapanema); 33MW em Pitangueiras; 30MW
em Cosmópolis; 19MW em Lacanga; 30MW em Noble
Energia (Sebastianópolis).
Entre janeiro de 2003 e agosto de 2010, o parque brasileiro de geração elétrica teve um acréscimo
de 28.409MW em sua potência instalada. Desse total,
4.000MW são de usinas termoelétricas que utilizam
a biomassa como combustível. Apenas no Estado de
São Paulo, a biomassa passou a gerar mais 2.186MW.
Esse acréscimo de potência de energia no Estado de
São Paulo é suﬁciente para suprir a energia de aproximadamente 3,6 milhões de pessoas.
Apenas neste ano de 2010, foram acrescentados
4.051MW de potência instalada no País. Desse total,
1.260MW, 31% vieram de usinas térmicas a biomassa, dos quais 665MW foram instalados aqui no Estado
de São Paulo.
As usinas térmicas de biomassa representam hoje
o equivalente a 6,6% da matriz energética em todo o
País. Atualmente, estão em operação 375 usinas, representando 7.265MW.
O Presidente também aﬁrmou que a mecanização da lavoura da cana é irreversível e que cada máquina deverá substituir cem trabalhadores. Ele estava
assumindo a responsabilidade de criar as condições
de os trabalhadores aprenderem novas proﬁssões para
poderem se inserir no mercado de trabalho.
O Presidente Lula enalteceu a ação do Ministro
Luiz Dulci, da Secretaria da Presidência da República, que desenvolveu, desde 2008, uma mesa de negociações entre empresários e trabalhadores, normas
para garantir que os trabalhadores da cana tenham
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asseguradas as condições mínimas de dignidade no
trabalho, tais como água de qualidade, banheiro, bom
transporte para suas casas e de suas casas para o
campo, equipamentos, e assim por diante.
O Ministro Luiz Dulci, da Secretaria-Geral da
Presidência da República, estava lá e teve o seu reconhecimento devido por essa ação tão signiﬁcativa
que caracterizou o chamado compromisso nacional
para aperfeiçoar as condições de trabalho na canade-açúcar e que vem contribuindo signiﬁcativamente
para eliminarmos as condições de trabalho, muitas vezes, próximas da escravidão, que por vezes, sim, eram
detectadas em áreas de plantação da cana-de-açúcar
nos mais diversos Estados brasileiros e, inclusive, no
Estado de São Paulo.
Quero aqui até registrar, Sr. Presidente, e pedir
que seja transcrito o termo de compromisso que foi
ﬁrmado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, a Casa Civil da Presidência, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério do
Trabalho e Emprego, o Ministério de Educação, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério de
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Fórum
Nacional Sucroenergético, a União da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo – Unica, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
– Contag, e a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo – Feraesp, inclusive tendo em conta que era muito signiﬁcativa a transformação dos fatos que caracterizaram as condições
dos trabalhadores.
O Presidente Lula teve um momento especial em
que ﬁcou bastante comovido com o pronunciamento
feito pelo Presidente da Feraesp e então recordou o
termo de compromisso denominado “Compromisso
Nacional”, ﬁrmado em 2008, para aperfeiçoar as condições de trabalho na cana-de-açúcar. Eis por que peço
a transcrição desse termo de compromisso.
Nesse evento, o Presidente da Cosan, Rubens
Ometto Silveira Mello, também ressaltou o quão importante foi a inauguração dessas oito unidades termelétricas de biomassa de diferentes empresas do setor com
o Presidente da ETH Bioenergia, José Carlos Grubisich, que está inaugurando a sua unidade de Conquista
do Pontal; o Diretor da Cocal, Carlos Ubiratan Garms,
que inaugura a sua unidade de Narandiba; e todos
ressaltaram a presença também do Ministro de Minas
e Energia, Márcio Zimmermann, e mencionaram algo
importante sobre o avanço, pois a Cosan é uma das
signatárias do compromisso nacional para aperfeiçoar
as condições de trabalho na cana-de-açúcar e conta
com um programa de treinamento para a requaliﬁcação
de trabalhadores rurais que já capacitou mais de 400
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funcionários para a colheita mecanizada. Eles estão
apoiando também o Projeto Renovação, o maior programa de treinamento e requaliﬁcação já implantado
pelo setor sucroenergético no mundo, que atingirá um
grande número de trabalhadores do segmento.
Os avanços de nossa tecnologia canavieira e
o potencial do setor serão impulsionados ainda de
maneira muito importante nos próximos anos. A consolidação da joint venture anunciada entre a Cosan e
Shell contribuirá muito para esse trabalho. Essa parceria criará uma das mais competitivas companhias de
biocombustíveis sustentáveis do mundo, com a união
de negócios complementares e o fortalecimento da presença do etanol no cenário global. E todos ressaltaram
a importância do trabalho feito pelo Governo Federal
e das iniciativas de entidades do setor, como a Unica,
aliados nessa disputa internacional.
Os empresários ali presentes também ﬁzeram
um apelo no sentido de que possa haver uma boa
negociação com o governo dos Estados Unidos para
que se diminua a tarifa cobrada sobre o etanol brasileiro, que hoje corresponde a quase 30%, uma tarifa
não condizente com os objetivos do próprio governo
e da sociedade norte-americanos, que sempre estão
a defender o livre comércio. Então, uma tarifa tão alta
para defender ali a economia da produção do álcool
advindo do milho é algo que está além dos propósitos
normalmente defendidos pelos Estados Unidos da
América. Então é importante aqui ressaltar isso.
Gostaria também de dizer um pouco das palavras
do Sr. Marcos Sawaya Jank, Presidente da União da
Indústria de Cana-de-açúcar, que ressaltou:
“Se conseguirmos conectar todas as nossas usinas, com caldeiras e turbinas semelhantes às que vimos hoje nas três unidades;
se conseguirmos aproveitar não só o bagaço,
mas também boa parte da palha da cana, temos o potencial de exportar, em 10 anos, mais
de 10 vezes o que estamos fazendo hoje. Em
2020, poderemos atingir 13.000MW médios
de capacidade instalada na cana-de-açúcar,
ou quase três vezes a geração da usina de
Belo Monte.”
Ele ressaltou a diferença entre o setor sucroalcooleiro que o Presidente Lula encontrou em janeiro
de 2003 e o setor sucroenergético que vai deixar em
dezembro de 2010, tão marcantes são os dados.
A safra de 2002 fechou com 320 milhões de toneladas de cana e a atual safra vai chegar a 640 milhões
de toneladas. Ou seja, a atual safra é o dobro daquela
que o Presidente encontrou quando assumiu o Gover-
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no. Em oito anos, dobramos a quantidade de cana que
o Brasil levou quase 500 anos para produzir.
Nesse mesmo período, a produção de açúcar
passou de 23 para 38,5 milhões de toneladas, 70%
a mais. A produção de etanol passou de 13 para 29
bilhões de litros, mais do que dobrou. Em 2003, foi
lançado o primeiro veículo ﬂex. Hoje, são mais de 11
milhões de veículos circulando no País, a maior frota
ﬂex do planeta, um exemplo notável de mitigação de
CO², em tempos de mudanças climáticas.
As exportações dos nossos produtos saltaram de
US$2,1 bilhões na safra de 2002 para mais de US$12
bilhões nesta safra. Portanto, nós agregamos US$10
bilhões por ano nas exportações do setor, após os oito
anos do Governo do Presidente Lula.
E houve três conquistas fundamentais nesse
período. A primeira, o Zoneamento Agroecológico da
Cana-de-Açúcar, que nos colocou como a única cultura
agrícola do País que assumiu crescimento com desmatamento zero em ﬂorestas ou mesmo em vegetação
nativa. A cana só vai crescer em áreas já ocupadas
pela agricultura e pela pecuária.
A segunda foi o esforço de internacionalização
do etanol, que conduzimos juntos nesse período. Justamente aqui ele ressaltou que precisamos derrubar
as barreiras que impedem o nosso etanol de entrar
no mercado internacional. Com a decisão do EPA, podemos dizer que ganhamos o passaporte para viajar
ao exterior. Infelizmente, ainda não temos o visto, que
somente virá com a tarifa de importação que nos é cobrada. Até 31 de dezembro deste ano, portanto, ainda
no Governo do Presidente Lula, o Congresso dos Estados Unidos vai novamente rever o tema da tarifa, um
assunto que já está fervendo. Pela primeira vez, desde
1980, temos uma chance real de ver a tarifa americana
não ser renovada. Contamos com o empenho pessoal
do Presidente Lula junto ao Presidente Obama para
evitar que essa tarifa absurda seja novamente renovada. Não há nenhuma razão para que o petróleo circule em um mercado livre de tarifas, enquanto o etanol,
limpo, renovável e muito mais democrático, ainda se
defronta com barreiras inaceitáveis.
E a terceira conquista que o Presidente da União
da Indústria de Cana-de-Açúcar mencionou foram os
avanços que alcançamos, sob a liderança do Ministro
Luiz Dulci, incansável, na área das relações trabalhistas na cana-de-açúcar.
“Lembro-me [disse Marcos Jank] de nosso primeiro encontro há três anos, logo depois
que eu assumi a presidência da UNICA, quando o senhor insistiu que tínhamos de avançar
juntos na melhoria das relações trabalhistas
no setor.
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(...) Hoje temos (...) este Compromisso
inovador assinado entre trabalhadores, empresários e governo. Nas próximas semanas
vamos iniciar o projeto piloto de auditoria e
dar passos importantes para a formalização
do Compromisso. (...) ...em decorrência da
mecanização da colheita, neste momento já
estamos requaliﬁcando, aqui em São Paulo,
cerca de 7.000 trabalhadores do corte de cana
a cada ano, no projeto RenovAção. Brevemente
vamos estar lançando (...) [com o Presidente
Lula] o PLANSEQ setorial, que vai requaliﬁcar
mais de 20 mil trabalhadores em 11 estados
da federação, além de políticas na área de
alfabetização, melhoria dos Equipamentos de
Proteção Individual e novas oportunidades de
empregos.”
E ele mencionou que à volta do Presidente, estávamos todos vendo uma das indústrias mais inovadoras
do planeta. Começamos há 500 anos, com o açúcar e
a cachaça. Avançamos no mundo da energia renovável,
com o etanol, a bioeletricidade e os motores ﬂex. Em
um futuro muito breve, estaremos assistindo ao uso do
etanol em ônibus urbanos, caminhões, colheitadeiras
e tratores. Também estamos entrando na era dos bioplásticos e da alcoolquímica, dos biocombustíveis de
celulose, dos hidrocarbonetos renováveis e de tantos
outros produtos extraordinários.
Fiquei comovido, em especial com a participação
do Presidente da Feraesp, Élio Neves, que, ao falar
ali para alguns milhares de trabalhadores, cidadãos
e empresários de Barra Bonita, recordou dos tempos
de 1984, quando houve a greve dos trabalhadores na
área da cana-de-açúcar, em Guariba, e também em
1986, quando, infelizmente, ocorreu a morte de dois
trabalhadores durante a greve dos trabalhadores em
Leme, que havia ali causado uma situação muito difícil
para nós do PT. Eu me lembro muito bem, porque era
candidato a Governador em 1986.
Em 9 de julho daquele ano, o PT foi indevidamente acusado de ter levado para lá armas no portamalas do automóvel de um Deputado do Partido dos
Trabalhadores, e só foi divulgado depois das eleições
de outubro daquele ano que não havia ocorrido isso.
Infelizmente, o tiroteio ocorreu entre a Polícia Militar,
que estava procurando conter os trabalhadores rurais, e dois trabalhadores – uma mulher e um homem
–, que estavam em um ponto de ônibus, infelizmente
perderam a vida. Certamente, hoje, a situação dos
trabalhadores na cana-de-açúcar é bem melhor, mas
é preciso avançar ainda muito mais.
E aqui quero até ressaltar o trabalho que o nosso Senador pelo Estado do Pará, do PSOL, vem reali-
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zando no combate à erradicação da pobreza. É muito
importante que tenhamos, em breve, a erradicação do
trabalho escravo em nosso País.
Inclusive, quero aqui dizer que já aceitei o convite do nosso Senador pelo Estado do Pará, José Nery,
que disse que gostaria que com ele eu pudesse visitar
certas áreas, inclusive do Estado de São Paulo e de
outros Estados da Federação, onde ainda permanece
a condição de trabalho escravo.
Portanto, considero muito importantes para a economia de meu Estado esses avanços extraordinários
que ali aconteceram no que diz respeito ao desenvolvimento das usinas de biomassa e de energia elétrica.
É importante ressaltar que os responsáveis por essas
usinas disseram que, hoje, a capacidade de geração
de energia elétrica proveniente do bagaço da canade-açúcar já é maior do que a própria capacidade de
geração de energia elétrica proveniente da usina hidrelétrica em Barra Bonita.
Sr. Presidente, também gostaria de aqui hoje
mencionar os avanços que estão ocorrendo na economia brasileira e que inclusive tanto colaboram para
que a nossa candidata, Dilma Rousseff, se encontre
numa posição tão favorável e com a possibilidade de
vencer as eleições no primeiro turno.
Eu me reﬁro aos últimos dados da economia brasileira, especialmente os que mostram – isto ainda foi
ressaltado pelo Presidente Lula no comício de ontem
à noite, em São Paulo – que, enquanto nos Estados
Unidos da América, na Espanha, em outros países
europeus, no Japão, a taxa de desemprego muitas vezes supera 10%, os dados do IBGE mostram que, no
último mês, a taxa de desemprego nas seis maiores
regiões metropolitanas brasileiras foi de 6,7%, que é
a menor taxa de desemprego registrada, desde que
esse indicador passou a ser medido, em 2001. Isso,
certamente, é muito importante, combinado também
com a taxa do salário médio dos trabalhadores, que,
no último mês, alcançou o maior nível.
Ainda o jornal O Estado de S.Paulo, na sua edição da última segunda-feira, 27 de setembro, mostra,
neste caderno muito bem-feito sobre Um Brasil para
Muitos, Desaﬁos do Novo Presidente, que, no que diz
respeito aos caminhos da batalha contra a pobreza,
ainda há muito por fazer, mas que, em duas décadas,
um Brasil diferente emergiu da estabilização da economia e dos programas sociais.
Por exemplo, o total de brasileiros vivendo com
menos de US$1.25 por dia caiu para 25% do que era
em 1990: de 25,6% passou, em 2008, para 4,8%. De
2001 para 2008, foi de 14% para 4,8%, isso em decorrência do programa Bolsa Família, que hoje atinge
mais de 12,6 milhões de famílias; 1,6 milhão de pes-
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soas com deﬁciência e 1,5 milhão de idosos – ambos
recebem os benefícios da prestação continuada.
Também cresce a presença dos pobres na economia. Se a renda dos 20% mais pobres, comparada
ao total do País, em 1990 era de 2,2%, chegou a 2,4%
em 1999, a 2,3% em 2001 e a 3,1% em 2008.
Com respeito à desnutrição, ela vai sumindo de
cena. O total de crianças de até quatro anos com peso
abaixo do normal tem diminuído pela metade. Em 1996
era de 4,2%; em 2006 passou para 1,8%. Os programas de saúde e a presença na escola têm melhorado
a saúde das crianças.
Há um problema sério com o saneamento, porque
o total de moradias com acesso a esgoto tem melhorado, mas de maneira muito lenta. Em 1990, havia 11,6
milhões de moradias atendidas e 27,2 milhões não
atendidas; em 2000, 21,1 milhões atendidas e 24,3
milhões não atendidas. Em 2010, são 38,4 milhões
de moradias atendidas, mas 23,4 milhões ainda não
atendidas. Então, aqui temos um grande caminho a
percorrer.
Com respeito à desigualdade, há que registrar
que o coeﬁciente de Gini, que em 1980 era de 0,612,
chegou a 0,602 em 1993, o que colocava o Brasil entre
os países de maior desigualdade no mundo – quase na
liderança, pois estávamos entre os dois, três primeiros.
Em 2001, o coeﬁciente foi 0,594. Ano a ano, de 2001
a 2009, houve uma melhoria. Em 2009, passou para
0,544. Entretanto, essa distribuição da renda ainda
nos coloca, segundo os dados do Banco Mundial e
do Pnud, em 10º lugar entre os países com maior desigualdade no mundo.
Mas é fato que, nos últimos cinco anos, de 2004
para 2009, no Brasil, o total de moradias com energia
elétrica, telefone ﬁxo, Internet, computadores, geladeiras e TV em cores promoveu um aumento muito signiﬁcativo em porcentagem. Se era 12% a proporção
de famílias que tinham esses tais aparelhos em 2004,
agora, em 2009, mais recentemente, o percentual passou para 21,1%.
No que diz respeito à mortalidade infantil, tivemos também um progresso, porque os óbitos por mil
nascidos vivos caiu 58%, em duas décadas: de 53,7%,
em 1990, caiu para 30%, por volta do ano 2000, e para
22,8%, em 2008. Então, estamos progredindo.
No que diz respeito a pessoas atendidas por
agentes da saúde, 115,4 milhões ou 61% da população.
Em 2009, o Programa Saúde da Família atingiu 96,1
milhões de pessoas, que foram beneﬁciadas.
No que diz respeito ao tema tão importante da
educação, em 2009, 4,2 milhões de alunos estavam
em escolas públicas de educação infantil, e 117,5 milhões de livros na rede pública foram distribuídos. A
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escolaridade se ampliou, pois, se, em 1999, a média
de anos da meninada nas escolas era de cinco entre
aqueles de 14 anos, passou para 5,8 em 2009, mas
há ainda um problema grave de evasão escolar, que
precisa ser muito melhorado.
Mas todos esses indicadores, no seu balanço, indicam as razões pelas quais o Governo do Presidente
Lula tem hoje uma avaliação de aprovação da ordem
de 80%, e isso é muito importante. Entre os indicadores de maior relevância está a criação de mais de 14
milhões de empregos formais na economia brasileira,
que vem acompanhada de melhoria da taxa salarial.
E outro indicador importante, além da queda na taxa
de desemprego, que já citei, é a diminuição gradual da
taxa de juros, especialmente da Taxa Selic.
Mas, Senadora Selma Elias, como V. Exª também
avançou hoje nos temas que tratou, dada a generosidade de todos, gostaria muito de pedir a compreensão – e depois assistirei inteiramente a sua exposição,
Senador Belini Meurer – para relatar aqui a visita que
ﬁz ao centro de São Paulo, em especial no bairro da
Luz, a Cracolândia. Ainda hoje publiquei no Jornal do
Brasil um artigo a respeito da Renda Básica de Cidadania na Cracolânida, que diz:
Meu ﬁlho Eduardo, o Supla, que mora na Praça
da República, ali no centro de São Paulo, tem chamado
minha atenção para o número crescente de rapazes e
moças que perambulam no centro da cidade, principalmente pelo bairro da Luz, fumando crack, maconha
ou ingerindo outras drogas. Volta e meia se vê alguma
cena de violência. Esta região passou a ser denominada
de Cracolândia. O fenômeno é dos mais graves, não
apenas na cidade de São Paulo, como em todo o País.
Por outras cidades também se espalha a preocupação
dos pais pelo número crescente de jovens dependentes
destas drogas [como tem sido registrado por Senadores aqui, desde, por exemplo, Senador Paulo Paim, no
Rio Grande do Sul, até o Senador Augusto Botelho, de
Roraima, que muito tem se preocupado. Então, todos
os Estado brasileiros têm falado a respeito].
Há algum tempo, conheci Asbrúbal Serrano, hoje
com 39 anos, que ao longo de sua vida conheceu de
perto o drama dos que perambulam pela ruas. Como
sua mãe não tinha como bem cuidar dele, dado seu
pai ser alcoólatra, colocou-o, aos dois anos de idade,
numa instituição para educação de menores, do tipo
da Febem, que hoje se chama Fundação Casa. Ali
ele viveu até os 17 anos, alternando trabalho com estudo, até que voltou a viver com sua mãe. Conseguiu
então um emprego de servente, de ajudante geral na
Universidade Mackenzie e, graças a isso, pode se matricular no curso de Letras. Depois ele iniciou o curso
na Escola de Sociologia e Política. Desde o tempo em
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que estava naquela instituição para menores, ele se
interessava por teatro, o que foi muito relevante, pois
ele criou peças, foi ator, diretor e seguidor dos ensinamentos de Augusto Boal, de Gianfrancesco Guarnieri,
Idibal Piveta ou Cesar Vieira e do Teatro União e Olho
Vivo [ou seja, daqueles dramaturgos que sobretudo
desenvolveram o chamado teatro do oprimido, a começar por Augusto Boal]. Nos últimos anos, tem ensinado
teatro para jovens de bairros da periferia e cidades do
interior do Estado. [Ainda há pouco eu telefonei para
ele e ele mencionou que estava dando aulas para meninos e meninas de teatro ali em Caconde, um Município do interior de São Paulo, onde sobretudo há a
plantação de café].
Quando ele estava na Escola de Sociologia e
Política, uns três ou quatro anos atrás, convidou-me
para falar sobre a Renda Básica de Cidadania aos
estudantes.
Entusiasmado com a proposição, escreveu algumas peças sobre como a Renda Básica de Cidadania
poderia afetar a vida dos trabalhadores na área rural
de plantação de café, na cidade de Caconde, bem
como poderia auxiliar os jovens da Cracolândia a se
libertarem das drogas.
Recentemente, dei meu livro Renda de Cidadania – a Saída é pela Porta, publicado pela Fundação
Perseu Abramo e Cortez Editora, que está na 6ª edição, a primeira é de 2002, para o Ziraldo, este grande
cartunista brasileiro, e sugeri que ﬁzesse uma cartilha
que explicasse o que é a Renda Básica para o povo. E
ele me disse: “Eduardo, gosto muito da sua proposta e
de você. Escreva-me um texto dirigido para as crianças
explicando o que é e lhe darei a cartilha de presente”.
Assim, escrevi uma carta para os meus cinco netos e
para o Menino Maluquinho, personagem do Ziraldo, e
lhe enviei. Logo, ele produziu a cartilha que já me referi
aqui, Uma História Feliz, A Renda Básica de Cidadania.
Ficou jóia. Li para minhas netas e netos de 4 a 7 anos,
que me disseram: “Vovô, compreendi tudo”.
Na última semana, fui com o Asdrúbal Serrano à
Cracolândia conversar com aqueles jovens. Distribuí
a cartilha e disse que voltaria na tarde seguinte para
explicar a eles o sentido da Renda Básica de Cidadania e também para apresentar a peça do Asdrúbal
sobre o tema. Na data marcada, fomos bem recebidos, mas, como estava lá, por coincidência, a equipe
do Programa Proﬁssão Repórter, do Caco Barcelos,
esse extraordinário jornalista da Rede Globo, e também um fotógrafo da Folha de S.Paulo, aí os rapazes
e moças disseram que, com as câmaras, eles não se
aproximariam para a reunião.
Sendo assim, e como o Teatro Oﬁcina de José
Celso Martinez Corrêa propôs a Asdrúbal Serrano e
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ao seu grupo de jovens que apresentassem as peças
“Krake Aviltadas” e “RBC na Cracolândia”, no Teatro
Oﬁcina, à Rua Jaceguai, Bela Vista, no próximo dia 23
de outubro, às 20 horas. Então, resolvemos convidar
todos aqueles jovens e mais o público interessado para
assistirem às peças e debaterem como enfrentar o problema do crack que se espalha por todo o Brasil.
Tenho insistido em como será importante, mais
e mais, todos os interessados na erradicação da pobreza absoluta, na melhoria da distribuição da renda,
avançarmos em direção a uma sociedade civilizada e
justa, como deveremos considerar seriamente aquilo
que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. O Senado aprovou, por todos os Partidos, em dezembro
de 2002; a Câmara dos Deputados, em dezembro de
2003; e o Presidente Lula sancionou a Lei nº 10.835,
em 08 de janeiro de 2004, que diz como será instituída,
por etapas, a critério do Poder Executivo, começando
pelos mais necessitados, como faz o Programa Bolsa
Família, a Renda Básica de Cidadania, um direito universal, para toda a população brasileira.
Se fosse hoje seriam os 192 milhões de brasileiros, inclusive os estrangeiros aqui residentes há cinco
anos ou mais, que teriam todos o direito inalienável de
participar da riqueza desta Nação.
Espero até que possa esse tema, já que é a aplicação de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional
e sancionada pelo Presidente Lula, ser objeto do importante debate que vai ocorrer, será o debate ﬁnal, na
próxima quinta-feira, pela Rede Globo de televisão.
Conclamo a todos os cidadãos brasileiros para
assistirem a esse importante debate e, sobretudo, para
estarmos todos melhor preparados, e de maneira consciente, para a tão importante decisão que teremos todos
que tomar no próximo domingo, dia 3 de outubro.
Feliz é o povo brasileiro que vive hoje uma democracia com candidatos do mais alto nível, como, por
exemplo, Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL, Marina
Silva, do Partido Verde, José Serra, do PSDB, e Dilma Rousseff, do PT, que é apoiada por mais de dez
partidos. Ontem ainda, o candidato a governador de
São Paulo, Celso Russomano, declarou o seu apoio
à Dilma Rousseff.
Espero que todos nós possamos comparar muito
bem as proposições, os valores defendidos por cada
um dos candidatos.
Mas, felizmente, hoje o Brasil vive a democracia,
inclusive com a imprensa tecendo críticas severas,
apontando falhas aqui e ali de cada um dos candidatos a Presidente, ao Governo, ao Senado, à Câmara
e às assembleias legislativas.
Para que, Presidente Selma Elias, eu possa quem
sabe mostrar o que é essa contribuição do Asdrúbal
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Serrano, se me permite, eu gostaria de concluir a minha fala com a apresentação aqui – não será longa
– de como é o texto “Renda Básica de Cidadania na
Cracolândia”.
Eu vou aqui mostrar o texto e interpretar, se possível, como é. Diante de um traﬁcante chamado Jereba,
aproximam-se o Pereba e a sua namorada Yolanda. E
o que vai acontecer, sobretudo na hora em que aparece a Monique dando a notícia, a boa-nova, de que
já estaria implantada no Brasil a Renda Básica de Cidadania? Será como uma ilustração.
Posso fazer, Srª Presidente? (Pausa.)
Então, de Asdrúbal Serrano. O Pereba está lá,
chega e diz para o Jereba...
– “Firmão”, Jereba!...
Eu quero acrescentar que eu vou aqui fazer na
linguagem de rua, a linguagem... Depois, eu vou colocar
aqui no texto um registro de linguagem, uma espécie de
dicionário que mostra o que é cada uma das palavras.
Por exemplo: bagaça é lugar decadente; boladão é nervoso; cachimbim é frasco utilizado para fumar pedra de
crack; cota é tempo longo, e assim por diante.
Mas, então, aqui diz o Pereba:
– ‘Firmão’, Jereba... Precisamos de mais
duas...
Jereba – Como assim mais duas?
Yolanda – Seu Jereba, aquelas outras não deu
nem para tapar o ‘cachimbim’...
Jereba – Vagabundos! Acho que esquecem que
ando sempre ‘trepado’!
Pereba – Pô, Jereba, libera um ‘tufo’ na ‘bagaça’?
‘Tamo boladão’.
Jereba – ‘Bagaça’? Tá tirando a ‘lojinha’ ‘truta’!
Vê como fala...
Yolanda – Vamos ‘pagá’ no ﬁnal do dia... Já prometemos que vamos!
Jereba – Aí ‘drão’, faz uma ‘cota’ que ‘tô’ na roubada. Anotei no caderninho... Vocês devem pra mais
de cem ‘conto’... ‘Ces parece rato de mocó, querendo
me ratear’. Deste jeito, ‘cês quebram a lojinha’...
Yolanda – Mais tarde eu e o Pereba ‘vamos fazê
uma ﬁta ‘co’ os boy da Augusta.
Pereba – É, seu Jereba, ‘vamos pagá todas as
pedras e ainda deixá umas adiantada para a gente
fumá no maior sossego’...
Yolanda – Pereba, ‘tá ligeiro... Rapidinho ele dá uns
‘tomei’ nos ‘pleyba’... Celular é ﬁchinha... Fácil de ‘dá-umguento’ e mais fácil ainda de ‘passá’ pra frente...
Jereba – Quero saber de porra nenhuma de confusão aqui na ‘lojinha’. Se os ‘home trombá na quebrada, cês tão ligado que a casa cai’...
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Pereba – Não seu Jereba, aqui é proﬁssional...
O ‘baguio’ é bem feito! Final da tarde a grana ‘tá’ na
sua mão...
Jereba – Ai ‘jão’, ‘cê tá se afundano...
Pereba – ‘Tamo ligeiro’, seu Jereba!
Yolanda – Garantimos, seu Jereba! Na ‘ﬁta’, faço
até uma visita pra minha madrinha, ‘playba’, de São
Mateus, e ‘dou-um-tomei’ em umas coisas de valor...
Pereba – Nada de bagulho, quero grana. Quem
gosta de ‘baguiada é nóia’... Só mais estas... (entrega
um pacotinho para o casal). Quero o pagamento às
sete da noite, senão vou à captura...
Yolanda – Pode deixar seu Jereba... Antes das
sete a grana ‘tá na sua mão...
Yolanda e Pereba, então, conferem a ‘mercadoria’, quando entra Monique.
Jereba – Olha só, a minha bela da tarde...
Monique – Vim com pressa! Vou acertar o que
devo e sumir daqui! (entrega um punhado de dinheiro
para o Jereba).
Jereba (contando o dinheiro) – Trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos e vinte e sete. Depois
de muito tempo, até que pagou direitinho...(coloca o
dinheiro no bolso).
Monique – Já coloquei os juros que você me cobrou. ‘Tá tudo aí... Dinheiro limpo... Juntei dois meses,
mas agora não te devo mais nada.
Jereba – Parabéns... Muitos programas?
Monique – Deixei esta vida doida, ‘cê esta ligado’, Jereba. Você sabe muito bem que, agora, temos
a Renda Básica de Cidadania.
Jereba – Renda Básica de Cidadania? Que porra
é essa?” [pergunta o Jereba].
Monique – “Renda Básica de Cidadania. Em
casa somos seis, todos nós temos recebido cerca de
quarenta reais, [uma quantia modesta para começar.
Com o tempo, vai ser sessenta, vai ser cem por mês.
Com o progresso, o País aumentando.] Agora, temos
a oportunidade de descobrir novos caminhos.
Yolanda – Como funciona isso?
Monique – A partir de agora todos nós brasileiros,
temos o direito de receber um percentual de todas as
riquezas produzidas no país.
Pereba – Lá vem este papo de distribuição de
renda... Isso o bolsa-família já faz.
Monique – Mas a Renda Básica de Cidadania é
diferente. Além de ser permanente [e cada vez maior]
não é necessário comprovar que alguém necessita de
uma renda básica. Todos os brasileiros, do rico ao pobre,
terão direito a uma renda permanente [e crescente].
Yolanda – Isto acabaria com a fome no Brasil!
Jereba – Que perda de tempo... Aqui na ‘lojinha’
vocês têm mais futuro...
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Monique – Futuro? Tenho agora que posso fazer
minhas escolhas. Juntando a Renda Básica de Cidadania da minha família, conseguimos fazer um bom
supermercado. Logo arrumo um ‘trampo’ e nunca mais
vou aparecer por estas bandas.
Jereba – Mixaria! ‘Cê tá jogando a grande oportunidade da sua vida por causa de uma mixaria...
Monique – A Renda Básica de Cidadania está
sendo o início da realização dos meus sonhos. Agora
tenho uma renda garantida e isto vai me ajudar a correr atrás das coisas que eu acredito e, o melhor, tenho
várias possibilidades de escolha.
Jereba – Mas e eu, meu docinho! Como ﬁca?
Monique – Estou indo embora, paguei tudo o que
devia. Não te devo mais nada!
Jereba – Mas e as ‘pedra’? Você vai sentir falta
delas.
Monique – Tenho força de vontade! Estou frequentando uma clínica. Agora eu tenho alternativa e
posso escolher o meu caminho. As pedras fazem parte do passado.
Prezada Senadora, aí a Yolanda retira-se, Yolanda
e Pereba seguem, Jereba ﬁca sozinho, inconsolável.
A Yolanda, então, pergunta como é esse esquema? E o Pereba logo quer saber onde preencher os
papéis para ter igual direito.
Yolanda – Como é esse esquema?
Pereba – Aonde preenchemos estes papéis pra
termos direito.
E, assim, conclui essa breve história da Renda
Básica de Cidadania na Cracolândia. Tenho a conﬁança
de que pode servir para debater. O Asdrúbal Serrano
também fez uma história adaptada à situação dos trabalhadores rurais no café, onde, justamente, a introdução da Renda Básica de Cidadania pode colaborar
para que eles tenham maior grau de escolha, o que
também vai acontecer, por exemplo, para os trabalhadores da cana-de-açúcar, aos quais o Presidente Lula,
ontem, dedicou tanta atenção em Barra Bonita. Foi um
diálogo muito interessante, onde ele disse como quer
que aqueles trabalhadores e trabalhadoras rurais tenham melhores condições de vida e de trabalho daqui
para frente.
Que todos no Brasil possamos bem escolher os
nossos candidatos à Presidência, a Governador, ao
Senado, a Deputado Federal e Estadual. Viva a democracia brasileira!
O Sr. Belini Meurer (Bloco/PT – SC) – Um aparte, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, Senador Belini Meurer.
O Sr. Belini Meurer (Bloco/PT – SC) – Senador Eduardo Suplicy, foi muito interessante a sua fala.
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Quero parabenizar o senhor pelos dotes artísticos que
demonstrou para nós – muito belos. Quero parabenizálo por esse trabalho. Também penso que o aumento
da criminalidade e a ingestão da droga crescem, e a
gente tem de fazer alguma coisa, tem de se mexer.
Os homens públicos têm esse compromisso e têm
que agir. Nós não podemos ﬁcar esperando. Mas eu
quero falar rapidamente sobre o teatro do oprimido.
Eu ﬁz parte desse movimento, eu estudei teatro e ﬁz
teatro. Lá na minha Joinville, nós acompanhamos o
movimento que acontecia com bastante efervescência
no Rio e em São Paulo: Augusto Boal, Plínio Marcos e
todo aquele movimento que havia ali, com o teatro do
oprimido junto com a pedagogia do oprimido, de Paulo Freire. Foi um momento muito importante quando
os homens da cultura se uniram como força contra os
desmandos que estavam acontecendo no nosso País.
A grande prova é que a cultura é muito forte e pode
contribuir politicamente, pode contribuir socialmente.
Então, eu quero cumprimentá-lo e quero aproveitar para
parabenizar todo o pessoal que faz teatro, que labuta
com tanta diﬁculdade por este Brasil afora. Parabéns,
Senador Eduardo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Prezado Belini Meurer, V. Exª recordou bem a relevância
do trabalho de Augusto Boal, Plínio Marcos e outros
que foram os que ensinaram Asdrúbal Serrano e, inclusive, diretores de teatro e dramaturgos da qualidade,
por exemplo, de José Celso Martinez Corrêa.
V. Exª me faz lembrar algo que tive oportunidade de assistir no último domingo, na Bienal de São
Paulo.
O diretor José Celso Martinez Corrêa e todos
os atores e atrizes do Teatro Oﬁcina – havia lá pelo
menos 50 – ﬁzeram uma apresentação dramática de
uma peça de Flávio de Carvalho dos anos 30, acho
que era de 1933. Ele encenou a única peça de Flávio de Carvalho. Esse importante escritor teve grande
inﬂuência no Brasil e na inovação de pensamento. A
apresentação de José Celso e do Teatro Oﬁcina seria
feita num dos terrenos, mas eis que ele preferiu iniciar
lá pela rampa.
A SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC)
– Senador...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu vou concluir.
Aí, por aproximadamente três horas percorreu os
mais diversos espaços da Bienal, com uma multidão
assistindo em torno dele. Apresentou um espetáculo
interessante. Eu quero aqui cumprimentar a Bienal e o
José Celso por terem propiciado ao povo de São Paulo
esse bonito espetáculo. José Celso Martinez Corrêa,
que nesta semana, lá no cinema do Conjunto Nacio-

296

Setembro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nal na Avenida Paulista, está passando pela primeira
vez os cinco capítulos de Os Sertões, de Euclides da
Cunha, uma outra notável peça de teatro que agora
foi transformada em ﬁlme.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Senador Belini.
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Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Roberto Cavalcanti deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra.
Selma Elias.
O SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC)
– Concedo a palavra ao Senador Belini Meurer, de
Santa Catarina.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srs. Senadores, público que nos assiste
pela TV Senado, que nos ouve pela Rádio Senado,
não vou me estender, pois tenho poucas coisas a dizer hoje. Porém, venho a esta tribuna, Srª Presidente,
com uma preocupação muito grande. Em Santa Catarina, as pessoas trabalham, lutam bastante. Aqui no
Senado, em muitos momentos, a gente elogia bastante a força e o vigor do povo catarinense. Inclusive,
o Senador Eduardo Suplicy elogiou a pontuação que
Santa Catarina tem alcançado com relação à educação. É verdade: o catarinense é bastante esforçado,
forte. Só que estou bastante preocupado com o fato
de, em Santa Catarina, entra governo, sai governo, e
a educação é tratada com descaso. Em alguns casos,
eu diria até com escárnio.
Se nós hoje alcançamos pontuações elevadas na
educação, isso se deve bastante ao que os Municípios
fazem, deve-se bastante a um sistema comunitário e
até mesmo às instituições privadas, porque aquilo que
compete ao governo do Estado, está deixando bastante
a desejar. Essa é a minha grande preocupação.
Eu estou dizendo isso, Srs. Senadores, por conta
de algo que está acontecendo – e é terrível, tanto que
eu digo que está sendo tratado com escárnio – relativamente ao piso salarial.
Foi aprovado no Congresso Nacional um novo
piso salarial. Alguns governadores, como o de Santa
Catarina, entraram com uma Adin querendo derrubar
uma lei federal aprovada inclusive nesta Casa. Esse
piso alteraria o inicial que hoje é de R$609,00, passando para R$1.124,00. A alegação é de que já existe um abono, mas há um problema: o abono não faz
parte do salário. Quando o indivíduo se aposenta, não
recebe esse abono. Como ﬁca então? O aposentado
ﬁca de fora? Essa é a minha indignação; essa é a minha preocupação. Precisamos começar a olhar com
mais atenção.
Tenho vindo aqui várias vezes falar sobre as
preocupações com o ensino superior, dizer que deve
ser desta e daquela forma. Acho que a gente tem que
bater na tecla da educação, sim. Mas tem uma coisa:
se o ensino superior é de responsabilidade da esfera
federal, se o ensino fundamental é de responsabilidade do município, à questão do ensino médio precisa
ser dada bastante atenção. Fui procurado por profes-
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sores do nosso Estado, Santa Catarina, que estavam
bastante tristes com essa situação.
Santa Catarina não está tratando – e isso não é
deste governo, não é do Governo atual; essa questão
está se arrastando há muitos anos – de forma decente a
educação. O Estado catarinense não trata com respeito
a educação. Falo do ensino médio. Hoje, um professor
iniciante que trabalha por 40 horas ganha R$609,00.
De que forma alguém que faz um curso superior pode
ganhar, inicialmente, R$609,00? É vergonhoso, é feio.
Temos de falar, de denunciar. Não podemos aceitar
que isso aconteça dessa forma.
No restante do Brasil, o piso já está valendo e
é de R$1.124,00. Mas não assinam. Já entraram com
uma Adin, perderam e continuam a não pagar. Os
professores continuam esperando. Isso é vergonhoso.
Chamo de escárnio o que está acontecendo no Estado
de Santa Catarina.
Eu gostaria que os nobres Senadores engrossassem esse coro. Precisamos mudar essa realidade, não
sei de que forma. A única possibilidade que me ocorre
é a de vir a esta tribuna e falar sobre essa situação,
que eu gostaria que fosse muito diferente.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC)
– Eu, como professora, como catarinense, sinto-me na
obrigação de discordar, em alguns pontos, do nobre
Senador Belini, também professor. Em Santa Catarina,
nós tivemos, sim, momentos muito importantes e de
grandes avanços, quando tivemos à frente da Secretaria
o Professor João Matos, nosso Deputado Federal. Ele
fez, sim, a diferença em programas que beneﬁciaram
o professor catarinense, através do Programa de Formação Proﬁssional ao professor que não tinha curso
superior, Como esses, implementou o Profort e tanto
outros programas.
Entendo que o Governo Luiz Henrique também
teve avanços na educação, e que o abono está ali inserido, mas acredito que nós precisamos, sim, ter uma
política voltada para a melhoria do plano de salário,
ou seja, um avanço na nossa política salarial. Mas eu
não posso concordar que Santa Catarina não tenha
tido avanços na qualidade, porque nós temos professores qualiﬁcados e um governo preocupado com a
qualiﬁcação desses professores.
Mas quero dizer que, até pela sua forma de ser,
pela sua inﬂuência junto aos professores e pelo seu
convívio, certamente nós estamos vendo em parâmetros, em leituras diferentes o que Santa Catarina tem
avançado na educação.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Está
certo.
Só queria dizer que, se eu tivesse que escolher
um desses secretários estaduais, eu escolheria Jacó
Anderle, falecido. Mesmo de um partido totalmente con-
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trário e às vezes até conﬂituoso com o PT, eu sempre
vi nele uma pessoa dedicada.
Mas a minha preocupação, que em Santa Catarina tem acontecido, é política de governo. É que eu não
vejo de forma tão forte e eu sinto um descontentamento muito grande por parte dos professores. E eu vejo
que não deve ser tratado assim. É claro que, quando
a gente fala de avanço, entramos no campo da ótica,
da subjetividade. Mas ﬁca o registro da não assinatura
do piso, do não pagamento do piso.
Eu devo ter uma conversa com o Governador
nos próximos dias e vou pedir-lhe que olhe isso com
muito carinho porque, se nós queremos educação de
qualidade, nós precisamos que esses professores estejam tranquilos, estejam felizes fazendo seu trabalho
de forma satisfatória.

SETEMBRO46199
2010

Quarta-feira 29

A SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC) –
Eu até, Senador, para ser justa, eu fui adjunta do Prof.
Jacó Anderle. E também quero registrar sua dedicação.
Tenho certeza de que o nosso Governador Leonel Pavan vai ouvi-lo com atenção e vai fazer mais uma vez
uma política voltada para o professor.
O SR. BELINI MEURER (Bloco/PT – SC) – Também tenho certeza disso. Obrigado, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC)
– Não havendo mais inscritos para o momento, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Selma Elias. PMDB – SC)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 23
minutos.)
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5HXQLmRQmRUHDOL]DGD
7RWDOGHVHVV}HVQmRUHDOL]DGDV

4XDQWLGDGH






5
2

SETEMBRO
SETEMBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

3095

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
D

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHP
GHFLVmRWHUPLQDWLYD

3UHMXGLFDGD

7RWDO

3/&







3/6







3'6







7RWDO







310
6

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

SETEMBRO
SETEMBRO 2010
2010

4XDGURGH5HTXHULPHQWRV
D
1DWXUH]D
0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO5,6)DUWH
1mRUHDOL]DomRGHVHVVmR DUWLQFLVR,,GR5,6)
3HVDUFRQJUDWXODo}HVHDVVHPHOKDGRV
3URUURJDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD
7RWDO*HUDO

7RWDO






SETEMBRO
SETEMBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

3117

4XDGURGH0DWpULDV$SURYDGDVSRU,QLFLDWLYD
D
35(65(3

6)

&'

7RWDO

352-(72'(/(,'$
&Æ0$5$



-





352-(72'(/(,'2
6(1$'2

-



-



352-(72'('(&5(72
/(*,6/$7,92









7RWDO









312
8

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

SETEMBRO
SETEMBRO 2010
2010

Quadro de Requerimentos de Licença
(Sem ônus)
01 a 30/09/2010
Fundamentação – RISF
Art. 13

(1)

Art. 40

(2)

Art. 43, I

Total
11
0

(3)

Art. 43, II (4)
Total Geral

1
1
13

(1)

Missão política ou cultural de interesse parlamentar;

(2)

Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;

(3)

Licença para tratamento de saúde; e

(4)

Licença para tratar de interesses particulares.

Observação: requerimentos de licença, com ônus, são aprovados pelo Plenário e encontram-se contabilizados no Quadro de Requerimentos.

SETEMBRO
SETEMBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

3139

5HVHQKD&RQVROLGDGD
6HVV}HVSOHQiULDVGR6HQDGR)HGHUDO
D
7LSRGDVHVVmR
'HOLEHUDWLYD([WUDRUGLQiULD
'HOLEHUDWLYD2UGLQiULD
(VSHFLDO
1mR'HOLEHUDWLYD
7RWDOGHVHVV}HVUHDOL]DGDV
5HXQLmR
5HXQLmRQmRUHDOL]DGD
7RWDOGHVHVV}HVQmRUHDOL]DGDV

4XDQWLGDGH








10
23

314
10

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

SETEMBRO
SETEMBRO 2010
2010

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
D
5HMHLWDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
WHUPLQDWLYD
DUW
GR5,6)

5HMHLWDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
QmR
WHUPLQDWLYD
DUWGR
5,6)

3UHMXGLFDGD

5HWLUDGD
SHORDXWRU

7RWDO

$SURYDGD
SHOR
3OHQiULR

$SURYDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
WHUPLQDWLYD

5HMHLWDGD
SHOD&&SRU
LQFRQVWLWXFL
RQDOLGDGH
DUW
GR5,6)

3(&



-

-

-









3/&

















3/6

















6&'

















(&'

















3'6

















356

















06)



-

-

-

-







2)6



-

-

-

-







7RWDO

















SETEMBRO
SETEMBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

315
11

4XDGUR*HUDOGH0HGLGDV3URYLVyULDV
D

$SURYDGDQD
tQWHJUD

3HUGDGH
HILFiFLDHP
GHFRUUrQFLDGR
WpUPLQRGR
SUD]RSDUDVXD
YRWDomRQR
&RQJUHVVR

$SURYDGDQD
IRUPDGH
3URMHWRGH/HL
GH&RQYHUVmR

$SURYDGDQD
IRUPDGH
3URMHWRGH/HL
GH&RQYHUVmR
FRPHPHQGDV

7RWDO

0(','$3529,6Ï5,$





-

-



352-(72'(/(,'(
&219(562

-

-







316
12

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

SETEMBRO
SETEMBRO 2010
2010

4XDGURGH5HTXHULPHQWRV
D
1DWXUH]D
$OWHUDomRGHGHVSDFKR
$XGLrQFLDGHGHWHUPLQDGDFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHDOJXPDPDWpULD
$XGLWRULD &)DUWLQFLVRV,9H9,,
&ULDomRRXDOWHUDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD
'HVDSHQVDPHQWRGHPDWpULDV
+RPHQDJHPGHSHVDU 5,6)DUWHVHJXLQWHV
,QFOXVmRHP&ROHo}HVGR6HQDGR)HGHUDO
,QIRUPDo}HV &)DUW5,6)DUW
/LFHQoD6D~GH DUWLQFLVR,GR5,6)VXSHULRUDGLDV
/LFHQoD6D~GH,QWHUHVVH3DUWLFXODU
0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO5,6)DUWH
1mRUHDOL]DomRGHVHVVmR DUWLQFLVR,,GR5,6)
3HVDUFRQJUDWXODo}HVHDVVHPHOKDGRV
3URUURJDomRGHFRPLVVmRSDUODPHQWDUGHLQTXpULWR
3URUURJDomRGHFRPLVVmRWHPSRUiULD
5HDOL]DomRGHVHVVmRHVSHFLDORXFRPHPRUDomRQRSHUtRGRGRH[SHGLHQWH
5HWLUDGDGHPDWpULD
6REUHVWDPHQWR
7UDPLWDomRFRQMXQWD
8UJrQFLDSDUDPDWpULD
9RWRGHDSODXVRRXVHPHOKDQWH 5,6)DUW
9RWRGHFHQVXUD 5,6)DUW
7RWDO*HUDO

7RWDO
























SETEMBRO
SETEMBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

317
13

4XDGURGH0DWpULDV$SURYDGDVSRU,QLFLDWLYD
D
35(65(3

6)

&'

767

670

&1

038

7RWDO

352-(72'(
/(,'$&Æ0$5$



-







-





352-(72'(
/(,'26(1$'2

-



-

-

-

-

-



352-(72'(
'(&5(72
/(*,6/$7,92







-

-



-



352-(72'(
5(62/8d2'2
6(1$'2

-



-

-

-

-

-



7RWDO

















318
14

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

SETEMBRO
SETEMBRO 2010
2010

Quadro de Requerimentos de Licença
(Sem ônus)
02/02 a 30/09/2010
Fundamentação – RISF
Art. 13

(1)

Art. 40

(2)

Total
580
6

Art. 43, I (3)

41

Art. 43, II (4)

51
678

Total Geral
(1)

Missão política ou cultural de interesse parlamentar;

(2)

Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;

(3)

Licença para tratamento de saúde; e

(4)

Licença para tratar de interesses particulares.

Observação: requerimentos de licença, com ônus, são aprovados pelo Plenário e encontram-se contabilizados no Quadro de Requerimentos.

SETEMBRO
SETEMBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

319
15

0DWpULDVDSUHFLDGDVSHOR6HQDGR)HGHUDO
D
0DWpULD3URMHWRGH/HLGD&kPDUD7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRVFRPDOWHUDomRGHPpULWR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD
3/&

(PHQWD
'LVS}HVREUHRIRUQHFLPHQWRGHDOLPHQWDomRGLIHUHQFLDGDHPHVFRODVS~EOLFDVSDUD
DOXQRVSRUWDGRUHVGHGLDEHWHVKLSHUWHQVmRRXDQHPLDV

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

&HOVR
5XVVRPDQQR



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

-DLU
%ROVRQDUR



3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFD



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

*LP$UJHOOR



¬VDQomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/&

$FUHVFHQWDRDUW$j/HLQGHGHMXQKRGHTXHGLVS}HVREUHD
SUHVWDomRGR6HUYLoR0LOLWDUSHORVHVWXGDQWHVGH0HGLFLQD)DUPiFLD2GRQWRORJLDH
9HWHULQiULDHSHORV0pGLFRV)DUPDFrXWLFRV'HQWLVWDVH9HWHULQiULRVHPGHFRUUrQFLD
GHGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHDJRVWRGHSDUDFRQFHGHULQFHQWLYRDRV
PpGLFRVTXHWHQKDPUHDOL]DGRR(VWiJLRGH$GDSWDomRH6HUYLoR($6QDV)RUoDV
$UPDGDV

3/&

$FUHVFHHDOWHUDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHDJRVWRGHTXHGLVS}H
VREUHR6HUYLoR0LOLWDUHDOWHUDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHMXQKRGH
TXHGLVS}HVREUHDSUHVWDomRGR6HUYLoR0LOLWDUSHORV(VWXGDQWHVGH0HGLFLQD
)DUPiFLD2GRQWRORJLDH9HWHULQiULDHSHORV0pGLFRV)DUPDFrXWLFRV'HQWLVWDVH
9HWHULQiULRV

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
¬&kPDUDGRV'HSXWDGRV7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

3/6

'LVS}HVREUHDFULDomRGHLQFHQWLYRVILVFDLVSDUDSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVTXH
IDoDPGRDo}HVILQDQFHLUDVDIXQGRVS~EOLFRVGHJHUDomRGHHPSUHJRRFXSDomRH
UHQGDHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

3/6

5HYRJDRDUWGR'HFUHWR/HLQGHGHIHYHUHLURGHHRVHX3DUiJUDIR
~QLFR

&pVDU%RUJHV



3/6

$OWHUDRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLQGHGHVHWHPEURGHTXHGLVS}H
VREUHRV-XL]DGRV(VSHFLDLV&tYHLVH&ULPLQDLVHGiRXWUDVSURYLGrQFLDV

9DOGLU5DXSS



3/6

$OWHUDR&yGLJR3HQDOHD/HLQGHGHMXOKRGHSDUDHOHYDURSHUtRGR
PtQLPRGHFXPSULPHQWRGDSHQDQDFRQFHVVmRGROLYUDPHQWRFRQGLFLRQDOD
FRQGHQDGRVSRUFULPHVKHGLRQGRV

+pOLR&RVWD



3/6

$OWHUDRVDUWVHGD/HLQGHGHMXOKRGH/HLGH
([HFXomR3HQDOSDUDLQVWLWXLUDKLSyWHVHGHUHPLomRGHSHQDSHORHVWXGR

&ULVWRYDP
%XDUTXH



3/6

'LVS}HVREUHDGLVSHQVDGHSHUtFLDVSDUDDUHTXLVLomRGRVEHQHItFLRVJHUDGRVSRUOHL
DRVSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLDVItVLFDVHPHQWDLV

&ULVWRYDP
%XDUTXH



320
16

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

SETEMBRO
SETEMBRO 2010
2010

0DWpULD3URMHWRGH/HLGR6HQDGR7RWDO
$RDUTXLYR7RWDO
3UHMXGLFDGD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3/6

$OWHUDGLVSRVLWLYRVGD/HLQGHGHMXOKRGH/HLGH([HFXomR3HQDO
SDUDLQWURGX]LUDUHPLomRGDSHQDSHORHVWXGR

$ORL]LR
0HUFDGDQWH



3/6

$OWHUDD/HLQGHGHMXOKRGH /HLGH([HFXomR3HQDO GHIRUPDD
WRUQDUDHGXFDomRRHL[RSULPRUGLDOGDUHVVRFLDOL]DomRGHSUHVRVHLQWHUQDGRV

-DUEDV
9DVFRQFHORV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2('8&$7,9$(&8/785$/
'(&255(17,1$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
&RUUHQWLQD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'$5È',2&2081,7È5,$
527$'$,0,*5$d2$5&5,SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULD
QDFLGDGHGH&ULFL~PD(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj025,È)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH4XLQWDGR6RO(VWDGRGR
3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'26&2081,&$'25(6'(
7$48$5$/$&7SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
7DTXDUDO(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
/%5SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR3DXOR
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(62720eSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR7RPp(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$VVRFLDomRGRV0RUDGRUHVGR0LPRVRGR
2HVWHSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH/XL](GXDUGR
0DJDOKmHV(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
0DWpULD

3'6

(PHQWD

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
=21$68/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6mR
3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR

SETEMBRO
SETEMBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

321
17

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(0253$5È$&20SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH0RUSDUi(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2,17(*5$d2)0/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
-DFLQWR0DFKDGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj025,È)0/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH,JXDUDoX(VWDGRGR
3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj',)8625$1$785(=$)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
7DTXDULWXED(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2',)8625$'(&$7$1'89$/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&DWLJXi(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)862'(025(,5$&e6$5SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3LQGDPRQKDQJDED(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj5È',2',9,1$/)0/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
)RUPLJD(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj7972&$17,16/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGHGH$QiSROLV(VWDGRGH
*RLiV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj6,67(0$0$,25'(&2081,&$d2/7'$
SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH
&XEDWmR(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj(035(6$3$8/,67$'(5È',2
6&/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH$UDUDTXDUD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$9$/('2
$&$5$3(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH$FDUDSH
(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'26
025$'25(6085,&,(16(6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH0XULFL(VWDGRGH$ODJRDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD

322
18

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

SETEMBRO
SETEMBRO 2010
2010

0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$'(;$0%,2È$5$72&;$0SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH;DPELRi(VWDGRGR7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6
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Matéria: Requerimentos de Licença. Total: 13
Art. 13, 40 (sem ônus), 43, I e 43, II
RQS
666-M
667-M
668-M
669-M
670-M
671-M
672-M
673-M
674-M
675-M
676-M
677-M
678-M

AUTOR
Sérgio Guerra
Eduardo Azeredo
Aloizio Mercadante
Cícero Lucena
César Borges
Lúcia Vânia
Valdir Raupp
João Ribeiro
Gilvam Borges
Gilvam Borges
Alfredo Nascimento
Tasso Jereissati
Heráclito Fortes

RISF
13
13
13
13
13’
13
13
13
13
13
13
43, II
43, I

PERÍODO
01 e 02.09
01.09
01.09
01.09
01.09
01.09
01.09
31.08 e 01.09
31.08
01 e 02.09
31.08, 01 e 02.09
31.08 a 02.09
31.08, 01 e 02.09

FINALIDADE
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Licença Saúde

Observação: requerimentos de licença, com ônus, são aprovados pelo Plenário e encontram-se contabilizados no Quadro de Requerimentos

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 - Gilberto Goellner* (S)
Bloco-PT - Serys Slhessarenko*
Minoria-DEM - Jayme Campos**

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

Mandatos
*: Período 2003/2011

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

**: 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)

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

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

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

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

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

(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

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

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 prorrogado: 17/07/2010
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

MEMBROS
Senador Gerson Camata (PMDB)
Senador César Borges (PR)
Senador Papaléo Paes (PSDB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Marco Maciel (DEM)
Senador Inácio Arruda (PC DO B)
Notas:
1. Em 6.11.2008, o Senador Marco Maciel foi eleito Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
2. Em 6.11.2008, o Senador Antonio Carlos Valadares foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Ofício nº 061/08-SSCEPI).
*. Em 11.11.2008 foi aprovada a criação de uma sexta vaga na Comissão (Requerimento nº 1.356/2008).
**. Em 29.04.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30.06.2009.
***. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009.
*****. Em 19.08.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2009.
******. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento nº 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 17.07.2010.
****. Em 1º.09.2010, lido e aprovado o Requerimento nº 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

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

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

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.

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

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
2
3

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.
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.

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

3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
*. Instalada a Comissão, eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e designados o Relator-Geral e os Relatores-Parciais, conforme o Of. nº
001/2010-CRCPC, lido na sessão deliberativa ordinária de 04.08.2010.
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) (110)
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)

(11,41,94,104)

4. Belini Meurer (PT)

(37,93,105)

(35)

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

3. Paulo Paim (PT)

(38)

(40)

(36,106,113)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

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

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(33)

(30)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(66,68)
(56,59,111)

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)

(1,60,112,116)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,77)

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

1. VAGO

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

(49)

(43,102,103,118)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(18,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(46)
(43)

Níura Demarchi (PSDB)

(52,107,109,114)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(14,16,47)

5. Kátia Abreu (DEM)

(48)

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

6. José Bezerra (DEM)

(5,45,108,115)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(23)

Jayme Campos (DEM)
Cícero Lucena (PSDB)
João Tenório (PSDB)

(27)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)
(26)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)

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

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. 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).
109. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
110. 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).
111. 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).
112. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
115. Em 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.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Antonio Carlos Valadares (PSB)

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)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(26)

(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)

(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)

(6,56,111,116)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

Selma Elias (PMDB)
Mão Santa (PSC)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(48,80,101,118)

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)

(4,40,110,115)

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.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador 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).
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115. 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.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
118. Em 18.08.2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 125/2010).

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).

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 (101)

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)

(5,68,76,103,105)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,55,67,102,104)

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)

(51)

3. Níura Demarchi (PSDB)

(45,110,117,118)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,48)

(24)

(50)

(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(26)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(4,49,112,114)

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
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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. Em 30.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
102. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
103. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
104. Em 06.04.2010, o Senador 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.
117. Em 17.08.2010, vaga cedida temporariamente ao PSDB enquanto durar a licença do Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 057/10 - GLDEM).
118. Em 18.08.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (Of.63/2010-GLPSDB).

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

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

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

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

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)

Belini Meurer (PT)

(1,31,110)

2. Gim Argello (PTB)

(34,125)

(30,96,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34)

4. José Nery (PSOL)

(34,45,66)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(34,81,89,92,94)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(32)

(33,76,78,80,96,116,121)

(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)
Selma Elias (PMDB)

(58,102,105,111,112)

3. Pedro Simon (PMDB)

(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(56,109,126)

Gerson Camata (PMDB)

(59)

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)

(61,108)

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

(4,42,115,118,120)

1. VAGO

(41,113,114,127)

2. Kátia Abreu (DEM)

(46)

(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)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,51)

6. Maria do Carmo Alves (DEM)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

7. Cícero Lucena (PSDB)

Flávio Arns (PSDB)

(27,91)

8. Marconi Perillo (PSDB)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(25,68,74,75)

(29)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(22,69,75,84,90,97,99)
(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:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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 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).
109. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
110. O Senador 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, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
121. 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).
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.
126. Em 18/08/2010, a Senadora Selma Dias é designada membro titular do PMDB na Comissão (OF.GLPMDB nº 124/2010).
127. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
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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).
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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).

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

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.
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (2)
Renato Casagrande (PSB)
Marina Silva (PV)

Alfredo Nascimento (PR)
João Ribeiro (PR)

(21)

(7,21,43,45)

1. Fátima Cleide (PT)

(23)

2. César Borges (PR)

(25)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(26,55,60)

4. Delcídio Amaral (PT)

(20)

(22)

(24)

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

(38,47,48,49,53,59)

(38,56,57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,40)

3. Almeida Lima (PMDB)

(39,50,54,58)

Valter Pereira (PMDB)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

(38)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(35,61,62,64)

Kátia Abreu (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

(32)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(29)
(33)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(28)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,16)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(19)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(14)

(1,27,63)
(3,30)

(9,34,44,46,51,52)

(4,15)

7. Mário Couto (PSDB)

(17)
(18)

PTB
Gim Argello

(6,31)

1. Sérgio Zambiasi

(31)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,36,42)

1. Cristovam Buarque

(12,37,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador 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 Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
16. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. 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).
18. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
19. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
20. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, 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).
22. 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.
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 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.
25. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
26. Em 16.02.2009, o Senador 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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
28. 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.
29. 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.
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 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).
32. 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).
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
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 Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
54. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
55. O Senador 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).
64. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
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5.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Finalidade: Destinada a analisar os problemas ambientais e sociais decorrentes dos chamados "lixôes" e
apresentar propostas para a solução destes problemas, propondo parâmetros, metodologias e orbigações a
serem adotadas pelos municípios.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

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

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

(1,2)

Jefferson Praia (PDT)

(10,15)

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

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3,7,8,9)

Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(11)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

VAGO

2. Adelmir Santana (DEM)

(13,14,17)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

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

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).
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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 )
VAGO

1. Kátia Abreu (DEM)

(1,2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

2. Mário Couto (PSDB)

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

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

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

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)

(41,44,76)

1. VAGO

Gerson Camata (PMDB)

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

Regis Fichtner (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)

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)

(9,13,31)

(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.

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 12:00HS - Plenário nº 2 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3311-4251/2005
Fax: 3311-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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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Reuniões: QUINTAS-FEIRAS 10:00 hs - Plenário nº 7 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(11)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(9,10)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

Notas:
1. Vago em 17.02.2009 em virtude de o Senador Romeu Tuma não mais pertencer à Comissão.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Em 28.12.2007, vago em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato.
4. Em 21.02.2008, o Senador Fernando Collor é designado membro titular na Subcomissão (Of. nº 008/2008-CRE).
5. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
6. Vago em razão da substituição do Senador Fernando Collor pela Senadora Ada Mello na CRE, em 07.10.2008 (Of. Nº 140/2008-GLPTB).
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE.
9. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
10. Vago em 02.03.09 em virtude de o Senador Mão Santa não pertencer mais à Comissão (Of. nº 024/2009-GLPMDB).
11. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(1,4)

VAGO

(6)

VAGO

(5)

1. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
1. Marco Maciel (DEM)

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

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

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)

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Fátima Cleide (PT)

(16,66,68)
(25,33,57)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18,90,92)

Inácio Arruda (PC DO B)
João Ribeiro (PR)

1. Marina Silva (PV)

(18)

4. VAGO

(23)

(17,70,72,73)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(20)

6. VAGO

(21)

(19)

(24)

(22,80)

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)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54,94)

(29,50,82,84)

(46)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(43,81,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(47,64,89)

(51,55,63)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Antonio Carlos Júnior (DEM)

(34,87,88,95)

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)

2. Efraim Morais (DEM)

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

João Tenório (PSDB)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

(32)

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
Fernando Collor

(38)

3. Adelmir Santana (DEM)

(41,58)

(30)

(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.
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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 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).
81. 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).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão Permanente Destinada a Acompanhar a Implementação do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (57,58,67)
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)

(26)

Serys Slhessarenko (PT)
José Nery (PSOL)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)

(2,25)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(7,28)

3. Tião Viana (PT)

(23)

4. VAGO

(27)

(24,50)

(24,54)

(24)

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

(38,48,55,56,68)

1. VAGO

(41,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,44)

2. Pedro Simon (PMDB)

(42)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,47)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(45)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(43)

(46,49,51)

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

(33,65,66)

Marco Maciel (DEM)

(32)

1. VAGO

(35,63,64,69)

2. Jayme Campos (DEM)

(30,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(29)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(21)
(19,61)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(34)

(22)
(10,13,18,61)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,36)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(17)

(9,12,37)

(20)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(34)

PDT
Jefferson Praia

(8,16,39)

1. João Durval

(15,40)

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

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (77,79)

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

(2,11,45,46,59,68,69,74)

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

(36,41,86)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,43)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(39,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(44,47)

4. Regis Fichtner (PMDB)

(34,50)

(40,42)

(35,38,82,84)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Demóstenes Torres (DEM)

(26,76,79,88)

(3,33)

José Bezerra (DEM)

(27,80,85)

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)

(25,81)

João Faustino (PSDB)

(13,53,55,64,66,83)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,56)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,56)

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).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. 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).
42. 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).
43. 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).
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44. 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).
45. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
46. Em 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).
47. 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).
48. 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).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

81. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
82. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino 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.
88. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.

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 )
VAGO

(1)

Jayme Campos (DEM)
Marisa Serrano (PSDB)

PTB
1. Romeu Tuma
Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

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

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: Senador Roberto Cavalcanti (PRB-PB)

(65,78)

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)

(34,63,66)

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

(38,64,72)

(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)

(2,53,56,58,61,73,74,77)

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

(30)

(3,25)

(6,12,24,75,76)

Efraim Morais (DEM)

(26)

1. VAGO

(28,70,71,79)

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

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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
64. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
65. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
70. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 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.
77. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
78. Em 01.09.2010, o Senador Roberto Cavalcanti foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Of. nº 124/2010-CCT).
79. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

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

(4)

1ª Eleição Geral: 19/04/1995 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.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

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.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
*. Em Sessão Solene do Congresso Nacional, realizada em 09.03.2010, foram agraciadas na 9ª Premiação do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz as senhoras Andréa Maciel Pachá, Clara Perelberg Steinberg, Cleuza Pereira do Nascimento, Maria Augusta Tibiriçá Miranda e Leci Brandão da
Silva; recebeu homenagem especial a Senhora Maria Lygia de Borges Garcia e homenagem in memoriam a Senhora Fani Lerner.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 14 titulares
PRESIDENTE: Senador João Tenório (PSDB-AL)
VICE-PRESIDENTE: Senador Francisco Dornelles (PP-RJ)
1ª Designação: 23/03/2010

MEMBROS
PMDB
DEM
Adelmir Santana (DF)

PSDB
João Tenório (AL)

(2)

PT
Tião Viana (AC)

(3)

PTB
Gim Argello (DF)

(5)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(4)

PR
César Borges (BA)

PSB
Antonio Carlos Valadares (SE)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

PSOL
José Nery (PA)

PSC
Mão Santa (PI)

PV
Marina Silva (AC)

(1)

Atualização: 27/04/2010
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Notas:
1. A Senadora Marina Silva foi designada titular do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, conforme Of Ext. GSMS 00085/2010, lido em Plenário
em 31.03.2010.
2. O Senador João Tenório (PSDB-AL) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes, em substituição ao Senador Eduardo
Azeredo, conforme Of. nº 23/2010-GLPSDB, lido em Plenário em 07.04.2010.
3. O Senador Tião Viana (PT-AC) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 022/2010-GLDPT, lido em
Plenário em 08.04.2010.
4. A Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 05/2010-LPDT, lido
em Plenário em 14.04.2010.
5. O Senador Gim Argello (PTB-DF) foi designado membro do Conselho do Diploma José Ermírio de Morais, conforme Of. nº 056/2010-GLPTB, lido em
Plenário em 20.04.2010.
*. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 27/04/2010. Nesta mesma reunião, o Conselho escolheu os empresários José Alencar Gomes da Silva,
Jorge Gerdau Johannpeter e João Claudino Fernandes para receberem o Diploma; e o Senhor José Ephim Mindlin para ser homenageado in memoriam.
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CONSELHOS
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nç 70, de 23.11.1972)
(Regimento Interno baixado pelo Ato nç 1, de 1973-CN)

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador Jos 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 Magalh‘es Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Her–clito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado InocŸncio Oliveira (PR-PE)

Senador Jo‘o Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador M‘o Santa (PSC-PI) 1

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senadora Patr¤cia 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 Dem‡stenes Torres (DEM-GO)

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

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e ×rg‘os do Parlamento (SCOP)
Senado Federal ò Anexo II - Trreo
Telefones: 3303-4561 e 3303-5258
scop@senado.gov.br
1

Em 23.09.2009, o Senador M‘o Santa comunicou sua desfilia÷‘o do Partido do Movimento Democr–tico Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plen–rio e, em 01.10.2009, a sua filia÷‘o ao Partido Social Crist‘o (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plen–rio em 01.10.2009.
2
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