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Ata da 168ª Sessão, Deliberativa Ordinária
em 20 de outubro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Jefferson Praia.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 2 minutos e encerra-se às 18 horas e 38 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

OUTUBRO47969
2010

Quinta-feira 21

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será despachado à Mesa para decisão

Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de
pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
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que designou a Senadora Ideli Salvatti para integrar,
como titular, a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, nos termos do expediente encaminhado
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, Ofício
nº 066/10-GLDBAG.
É o seguinte o Ofício:

OUTUBRO 2010
47972

Quinta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência designa o Senador Hélio
Costa, como membro titular, na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vaga
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destinada ao Bloco de Apoio da Maioria, de conformidade com o Ofício nº 147/2010/GLPMDB, da Liderança
do PMDB no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência designa o Senador Gilvam
Borges, como membro suplente, na Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em
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vaga destinada ao Bloco de Apoio da Maioria, de conformidade com o Ofício nº 148/2010/GLPMDB, da
Liderança do PMDB no Senado Federal.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT
– MT) – Sobre a mesa, projetos de lei que passo a ler.

São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador (Governador) Tião Viana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Solicito a V. Exª a minha
inscrição para uma breve comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está inscrito o Senador Tião Viana, em
primeiro lugar, para uma breve comunicação.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço a minha inscrição para
uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O segundo inscrito para uma comunicação
inadiável é o Senador Papaléo Paes.
O primeiro inscrito pela lista de oradores é o
Senador Roberto Cavalcanti, mas, por entendimento,
como fui informada, o Senador Tião Viana fará uso
da palavra em primeiro lugar, para uma comunicação
inadiável.
Antes, eu gostaria de saudá-lo, de cumprimentá-lo
como Governador recém-eleito do Acre. Parabéns. Isso
nos dá a certeza da grandiosidade que será o próximo
Governo do Acre, como têm sido os anteriores, mas
especialmente com a sua pessoa como Governador
recém-eleito. É o povo do Acre que precisa e merece
continuar nessa linha de trabalho que vem sendo desenvolvida pelos Governos do Acre.
Parabéns ao nosso Senador querido do Partido
dos Trabalhadores. O sucesso já está garantido, com
certeza.
Parabéns!
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, querida
amiga de bancada e de vida, de caminhada, Srªs e
Srs. Senadores, trago exatamente o sentimento de
gratidão neste momento ao povo do Acre pela eleição
que pude viver no último dia 03 de outubro, quando
fui eleito em primeiro turno no Estado, ao lado de um
forte apoio popular para a bancada federal, a bancada
estadual e a outra vaga de Senador.
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Nós teremos o Governador Jorge Viana, ex-Governador, eleito Senador agora, compondo o Senado
Federal pelo Partido dos Trabalhadores; o meu suplente, Aníbal Diniz, que é do Partido dos Trabalhadores,
também assumirá, tão logo eu venha a assumir o Governo do Estado; e o outro candidato é do PMN, que
vai assumir a terceira vaga do Senado, a partir do início
de fevereiro para a próxima legislatura.
Eu venho agradecer ao Senado, agradecer a
convivência que tive nesse período com os Senadores
e Senadoras e com os servidores da Casa – sempre
reaﬁrmo, por onde passo, que convivo aqui, há doze
anos, numa Casa que tem os mais elevados e qualiﬁcados técnicos do serviço público brasileiro. Tenho
enorme orgulho dessa convivência, do aprendizado,
da transferência de conhecimentos e opiniões sobre o
Brasil verdadeiro, as regiões que vivemos, os Estados
que representamos. Aqui pude fazer a defesa de um
modelo federativo, de um processo legislativo em que
acreditei, de um modelo de defesa do Estado brasileiro, das políticas públicas, do Governo que eu defendi
e ajudei a construir, e tivemos enorme convivência,
tanto no plano federal como no estadual.
O projeto político de que faço parte no Acre é o
da Frente Popular, chamado Frente Popular do Acre,
que já é vitorioso há doze anos e, pela quarta vez consecutiva, elege um Governador em primeiro turno, tendo eu sido reconhecido pelo povo do Acre como quem
deva conduzir os destinos do Estado, na condição de
Governador, pelos próximos quatro anos. Então, serão
16 anos de convivência intensa com o povo Acreano,
de muito aprendizado, de superação dos problemas,
das diﬁculdades e divisão de enorme esperança sobre o destino daquela região querida do Brasil, que
nos coloca nas cabeceiras do rio Amazonas, que nos
coloca de frente com a Amazônia brasileira, no coração da Amazônia brasileira, integrando com os irmãos
peruanos e bolivianos.
O povo do Acre foi muito conﬁante nesse momento político da sua história, quando transferiu uma
votação que me permitiu ganhar em mais de 60% dos
Municípios do Estado. Das cinco regiões geográﬁcas em
que o Estado está dividido, eu fui vitorioso em quatro;
das oito vagas para Deputado Federal, nós ganhamos
cinco cadeiras, como parte do projeto político que eu
represento; das 24 vagas para Deputado Estadual que
compõem a Assembleia Legislativa do meu Estado, nós
fomos vitoriosos em 16. Tivemos outro candidato ao
Senado que lutou ao nosso lado, com muita dignidade
e bravura, o Deputado Estadual Edvaldo Magalhães,
que não conseguiu o êxito de vitória eleitoral para a
conquista de um mandato de Senador do Brasil pelo
Acre nesta eleição, mas é um líder estadual que está
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em pleno vigor político e, com certeza, tem um enorme
futuro pela frente no Estado.
Vim para agradecer ao povo acreano neste momento a convivência intensa, com muita humildade,
muita simplicidade nas relações, buscando entender
o que é o lamento, a esperança e a aﬁrmação de valores de um povo que vive um exercício de democracia
bonito neste País e, ao mesmo tempo, a compreensão
do que estava acontecendo no plano nacional. Temos
um Presidente, Lula – reconhecido com 93% de aprovação popular no Estado do Acre –, que encontra uma
longa, forte e emotiva amizade com o povo acreano e
que já assumiu o compromisso com o Governador Binho, comigo e com Jorge Viana de que vai fazer mais
uma visita antes da sua despedida do Poder, da Presidência da República, ao nosso Estado do Acre para
rever os amigos, rever as políticas públicas do Acre,
falar do futuro e dividir seus conselhos, suas opiniões
sobre o amanhã daquele Estado que ele tem no coração. Então, nós temos um Estado grato, agradecido ao
Governo Federal pelo que conquistamos juntos, pela
mudança dos indicadores sociais, da educação, da infraestrutura, das políticas socioambientais, das políticas
de desenvolvimento ligadas aos servidores públicos,
às forças produtivas do Estado; um Estado maduro
democraticamente, que vive a pluralidade de ideias,
de opiniões, de conceitos, de desenvolvimento, e que
decidiu por esta caminhada, que eu possa representar
na condição de Governador daqui por diante.
Então, eu vim aqui expressar a alegria no coração
e dizer que o Senado foi um ambiente de muita força
permanente ao meu trabalho, porque aqui aprendi, aqui
troquei experiências, dividi responsabilidades com os colegas Senadores; uma Casa de grande debate nacional,
que discute a essência do Parlamento brasileiro no que
ele tem de mais sério e mais responsável. Espero que,
na condição de Governador, eu possa ter a mesma convivência de amizade histórica, fraterna e de interesses
públicos divididos entre o Acre e o Senado Federal.
Certamente, o Brasil vai ganhar dois grandes
Senadores, Jorge Viana e Aníbal Diniz, que têm uma
longa história de vida pública, de dedicação às causas populares, às causas da democracia, às causas
da Amazônia e do interesse da região. Quem vai ganhar é o Brasil com a presença desses dois novos Senadores que estarão aqui. À terceira vaga eu desejo
sorte – um candidato adversário, mas a mim compete
desejar sorte e êxito no seu mandato.
Estou aqui para dizer muito obrigado às regiões do
Acre, ao povo acreano, pela generosa votação, consciente e ética, a favor de um modelo político que faz bem à
Amazônia, faz bem ao Estado e faz bem ao Brasil.
Muito obrigado a V. Exª.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Parabéns, Senador Tião Viana, mais uma
vez. E parabéns ao Acre.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Pela ordem, Senador Papaléo Paes.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Exatamente em virtude de
não poder fazer um aparte ao Senador Tião Viana,
eu quero parabenizar o povo do Acre por ter eleito o
nosso Colega Tião Viana, reconhecer no Senador Tião
Viana um homem de bons exemplos aqui nesta Casa,
de bons exemplos para o seu Estado e dizer que eu,
como médico, como colega de Senado Federal do
Tião Viana, sinto-me muito feliz em vê-lo Governador
do Estado do Acre.
Parabéns, Senador Tião Viana.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Papaléo Paes.
Saúdo os jovens que aqui estão nas nossas galerias e os proﬁssionais da educação, com certeza,
que os acompanham.
Parabéns e sejam muito bem-vindos.
Com a palavra o Senador Roberto Cavalcanti,
pela inscrição.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Agradeço, Srª Presidente. Também me acosto às ressalvas e às observações feitas ao Senador Governador
Tião Viana, grande companheiro desta Casa, companheiro de extrema competência e elegância, que, sem
dúvida, terá sua missão a cumprir no Estado do Acre,
mas que deixará saudades nesta Casa pela sua atuação, pela sua competência, pelo seu coleguismo.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assisti nesta segunda-feira a depoimento do Presidente mundial
da Renault-Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, sobre
o futuro das tecnologias limpas do Brasil empregadas
em veículos automotivos.
No depoimento, veiculado no programa Cidades
e Soluções, da Globo News, o Presidente da Renault
via com pessimismo o futuro no tocante à substituição
da frota por tecnologias limpas, caso o Governo brasileiro não reduzisse a carga tributária que hoje impede
os avanços desejados pela sociedade.
Como exemplo, citou a política norte-americana
para o setor, que oferece um incentivo de US$7.500
na compra dos carros elétricos, e a do Japão, onde,
na aquisição de um veículo de US$40 mil, o governo
participa com US$15 mil.
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Ainda segundo Carlos Ghosn, no Brasil, mantida
a atuação política tributária, esse mesmo veículo que
custa US$40 mil no Japão sairia por R$150mil.
Srª Presidente, matérias divulgadas na imprensa
brasileira nos últimos dias dão conta de que o Governo
Federal, através dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia, deverá anunciar,
ainda este ano, o programa de incentivo à produção
de veículos híbridos movidos a energia elétrica ou biocombustível e aos puramente elétricos.
Trago aqui, Srª Presidente, várias matérias: “Insight
da Honda é lançado no Japão”; “Automóvel híbrido: montadoras correm para estrear carros híbridos no Brasil”;
“Conceito de Carros híbridos: Ford lançará o Fusion híbrido até o ﬁnal do ano no Brasil”; “Carro elétrico brasileiro
terá IPI reduzido”; “Lula adia as decisões de apoiar carro
elétrico para após o 2º turno”; “Incentivos para carros elétricos adiado”; “Empresas automobilísticas e de energia
desenvolvem projetos e novas tecnologias”.
São várias e várias matérias, Srª Presidente, no
tocante ao início da produção e comercialização dos
carros híbridos elétricos no Brasil.
O programa do Governo Federal prevê também a
criação do Regime de Inovação Automotivo, a ser lançado a partir de 2011, destinado a desenvolver e produzir
no País tecnologias alternativas de motores, notadamente os carros ﬂex, elétricos e os denominados híbridos,
movidos a energia elétrica ou etanol ou biodiesel.
Srª Presidente, a geração e utilização de energia
alternativa é um tema que tem ganhado cada vez mais
destaque no cenário internacional em função da necessidade de preservação do meio ambiente. Diversos
países têm envidado esforços signiﬁcativos no sentido
de participarem da nova corrida tecnológica de substituição de fontes de energia fóssil por energia limpa.
Nesse contexto, o desenvolvimento de veículos
automotores elétricos tem sido considerado estratégico,
tendo em vista que esse tipo de veículo reduz drasticamente a poluição local do ar e a poluição sonora.
Isso será tão mais verdadeiro quanto maior for a
participação de fontes renováveis na matriz de energia elétrica.
Os veículos híbridos são igualmente importantes,
pois a combinação de motores a combustão interna e
motores elétricos num único veículo eleva signiﬁcativamente a sua eﬁciência global.
Os veículos híbridos de porte médio chegam a
rodar mais de 25 quilômetros com um litro de gasolina, reduzindo substancialmente a emissão de CO2 na
atmosfera em relação aos veículos convencionais.
Os híbridos já estão circulando e são vistos em
várias ruas e estradas de vários países do mundo.
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O Brasil não pode ﬁcar de fora desse esforço para
redução da poluição e melhoria do meio ambiente, especialmente nas grandes cidades.
É necessário incentivar a produção e o mercado
de veículos elétricos e de híbridos para o transporte
limpo e eﬁciente de pessoas e bens.
Além da redução da dependência dos combustíveis fósseis e da poluição nas grandes cidades, a
produção e uso de veículos elétricos e de híbridos no
País traria a criação de empregos especializados e a
agregação de valor na produção nacional.
De forma a estimular a produção e o consumo
de veículos híbridos ou movidos a energia elétrica no
Brasil, entendo ser essencial a desoneração tributária
desses produtos.
Assim, é com entusiasmo que saúdo a intenção
do Governo brasileiro de oferecer uma política de incentivos pautada na redução do IPI, de modo a tornar
esses carros mais baratos e mais competitivos.
Hoje, os veículos híbridos movidos a energia
elétrica e biocombustível e os carros elétricos estão
sujeitos ao IPI e 25%.
Com o programa, terão as mesmas alíquotas
aplicadas hoje aos veículos ﬂex, isto é, 7% para carros
até mil cilindradas, 11% para carros entre mil e duas
mil e 18% para os carros com cilindrada igual ou superior a duas mil.
Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antecipando-me às medidas em estudo pelo Governo, em
parte retardadas pelas eleições, apresentei o Projeto
de Lei de nº 255, de 2010, de minha autoria, tratando
da matéria.
Nesse sentido, o projeto concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do
Imposto de Importação, bem como alíquota zero na
Contribuição para o PIS/PASEP e na contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (Coﬁns) nas
operações envolvendo os referidos veículos.
Medidas de estímulo com o mesmo ideal já são
adotadas em outros países.
Além disso, a Constituição Federal brasileira, em
seu art. 170, inciso VI, enuncia que a ordem econômica,
fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por ﬁm assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observado,
entre outros, o princípio da defesa e do meio ambiente,
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus
processos de elaboração e prestação.
Esclareço que o projeto não gera despesa nem
renúncia de receita, razão pela qual não se faz necessária a observância das salvaguardas da Lei de
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Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000.
Efetivamente, hoje no Brasil não há produção
nem mercado de veículos híbridos ou movidos à tração
elétrica, razão pela qual não há tributação.
Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
o objetivo da minha proposição é alterar esse quadro,
estimulando a produção e a comercialização desses
produtos e, dessa forma, sinalizando claramente o futuro
da indústria automotiva que interessa aos brasileiros.
O Brasil não pode ﬁcar olhando para o passado,
cedendo à pressão de representantes de tecnologias
ultrapassadas, pois estará na contramão do que se
está praticando no mundo.
Olhar para o passado é, por exemplo, discutir
a ampliação do uso de combustíveis, como óleo diesel e gasolina, mormente numa época em que esses
combustíveis são reconhecidos mais pelo seu impacto
ambiental negativo do que por suas virtudes.
As políticas para o desenvolvimento de novas e
inovadoras tecnologias de produção de veículos vêmse aprofundando em vários países.
Não podemos ﬁcar a reboque nesse processo
de reposicionamento do paradigma de transportes, já
iniciado em outros países.
É nesse espaço que o meu projeto se move.
Srª Presidente, pediria a V. Exª que ﬁzesse constar nos Anais do Senado Federal este nosso pronunciamento, na íntegra, com as observações que foram
feitas e com a separata que foi, com extrema perfeição,
produzida pela Gráﬁca do Senado Federal – aqui faço
meus elogios à Gráﬁca –, que tem o nome de Estratégias de Propulsão de Veículos no Brasil. A separata é um trabalho feito por nós, pelo nosso gabinete,
por mim, decorrente de uma viagem que ﬁz ao Japão
exatamente para ter, naquele país, as melhores informações no campo dos automóveis, já que esse país,
nesse campo, está sempre à frente tecnologicamente.
Lá estive para com eles aprender e no salão de Tóquio
ter informações dos diversos fabricantes mundiais no
tocante ao futuro da tecnologia de propulsão dos veículos no mundo e suas tendências futuras.
Era isso, Srª Presidente.
Agradeço a extrema atenção, pois, pela segunda vez
no dia de hoje, V. Exª me concede um tempo privilegiado.
Gostaria de, em dobro, fazer este agradecimento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB–PB.
Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, celebramos, na data de hoje, sessão
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conjunta do Congresso Nacional, o Dia do Aviador e
da Força Aérea Brasileira (FAB).
Todos os dias, no Brasil e no mundo, milhares de
aviadores labutam para garantir, com base nos seus
conhecimentos proﬁssionais, a segurança no transporte
aéreo de passageiros e também de cargas.
Nada mais justo, portanto, que homenagear a briosa
classe dos aviadores e a valorosa Força Aérea Brasileira,
responsável pela segurança de nosso espaço aéreo.
Srªs e Srs. Parlamentares, o desenvolvimento
ininterrupto da técnica, em qualquer tempo e lugar, é
o correto indicador do grau de libertação humana do
jugo da necessidade, que nos é duramente imposta
pela própria natureza.
A descoberta do fogo; a invenção da roda; o desenvolvimento das técnicas de navegação; o progressivo uso de variados meios de comunicação a distância;
todos esses momentos da aventura humana na Terra
reiteram nossa capacidade inigualável de compreender e desvelar o logos oculto no universo.
Parece-nos, portanto, ilimitada a capacidade do
homem de se emancipar das fragilidades inerentes à
sua condição física, em meio a uma natureza no mais
das vezes inclemente e cega aos nossos sofrimentos.
Mas é da própria natureza que tiramos as lições para
a permanente superação dos nossos estreitos limites.
Antes de nós, os pássaros voavam, e seu dom de
alçar vôos haveria de nos causar uma inveja benigna.
A liberdade que somente as asas proporcionam haveria de nos inspirar, e a capacidade de observação de
nossos antepassados levou a humanidade ao progressivo
acúmulo de saberes no campo da aviação, inicialmente
antecedida por rudimentar balonismo, até o momento
em que a técnica nos permitiu sustentar, em céu aberto,
corpos de aeronaves mais pesadas que o ar.
O fulgurante momento em que o homem se ergue
a ponto de desaﬁar a própria gravidade é uma das maiores conquistas de nossa História, conquista capaz de
ampliar, pelo seu signiﬁcado intrínseco, a nossa própria
autoconﬁança em nossa capacidade de realização.
Nossa presença nos ares por meio do avião
completou, na primeira década do século 21, os primeiros cem anos.
De lá para cá, o acúmulo ininterrupto de conhecimentos cientíﬁcos e práticos converteu a aviação
civil no mais seguro meio de transporte à disposição
de centenas de milhões de pessoas, que fazem uso
cotidiano da aviação civil nos seus deslocamentos pelo
Brasil e pelo mundo.
E quem é o garante máximo da segurança nas
operações aeroviárias, senão o aviador, tanto civil
quanto militar?
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Quem, senão esse herói dos ares encarna o sonho dos nossos antepassados, que tanto sonharam
em obter a capacidade de voar, antes exclusiva dos
animais alados?
O curso ininterrupto do tempo transformou a pilotagem de aviões em uma proﬁssão conﬁável, segura,
beneﬁciária da incrível soﬁsticação produzida pelas
ciências no desenvolvimento de aeronaves imensas.
Por isso é que falar em aviação é falar no valor
da tecnologia a serviço da humanidade, e ninguém
mais que Alberto Santos Dumont encarnou, a um só
tempo, o intrépido herói dos ares e o laborioso cientista
aplicado, na realização de projetos.
Eis porque a Lei nº 218, de 4 de julho de 1936
instituiu o dia 23 de outubro como o Dia do Aviador,
por ser essa a data em que o brasileiro Santos Dumont
realizou seu primeiro vôo público em avião, a bordo do
célebre 14 Bis, no Campo de Bagatelle, na cidade de
Paris, em 1906.
O feito, testemunhado por incontáveis espectadores e por toda a imprensa internacional garantiu ao
inventor brasileiro o reconhecimento mundial, desde
então considerado o mais importante responsável pela
invenção do avião.
O nome deste valoroso brasileiro associa-se tão
profundamente ao desenvolvimento da aviação que
nos parece simplesmente impensável tratar, na ágora
contemporânea – o Congresso Nacional, no Brasil –
de temas relativos à aviação sem aludir ao nome de
Santos Dumont.
Srªs e Srs. representantes do povo brasileiro, com
a maior complexidade das aeronaves, foi-se criando,
em todo o mundo, a ânsia por novos recordes em travessias aéreas, mais extensas a cada ano, em uma
progressão que também dependia, intrinsecamente,
do acúmulo da técnica aplicada à aviação.
Ao mesmo tempo, a aviação internacional, atividade inicialmente exclusiva dos homens, passou a
contar com a corajosa participação feminina.
No Brasil, Anésia Pinheiro Machado, primeira mulher a executar um vôo solo, em 17 de março de 1922,
e também a primeira mulher a conduzir passageiro em
avião, em 23 de abril de 1922; Tereza de Marzo, primeira brasileira brevetada, em 8 de abril de 1922, pela
Federação Aeronáutica Internacional, e Ada Rogato,
que viajou da Terra do Fogo até o Alasca em 1951, pilotando, sozinha, um pequeno avião, são exemplos de
nosso democrático pioneirismo na aviação civil.
Srªs e Srs. Deputados e Senadores, não terminaria minha fala sem ressaltar a importância da Força
Aérea Brasileira para a preservação dos interesses nacionais brasileiros, em áreas vitais como a Amazônia,
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nossas fronteiras com outros países e toda a nossa
imensa área litorânea.
O dia 23 de outubro – relembramos – não é
apenas o Dia do Aviador, mas também a data em que
somos convidados a parar para reﬂetir sobre a importância dos nossos aviadores militares na defesa de
nosso território e dos nossos interesses históricos –
como nas campanhas na Itália, pela libertação mundial do jugo nazi-fascista – e no combate a males do
tempo presente, como o tráﬁco aéreo de drogas e de
animais silvestres, entre outros.
Sr. Presidente, Srs. homenageados, sempre gostei de aviação.
Quando criança - e tenho fotos guardadas - minha fantasia de carnaval era sempre de piloto à moda
antiga, com óculos de proteção e capacete de couro.
Sou da geração do pós-guerra, nasci em 1946,
quando os pilotos eram os grandes heróis:Batalha da
Inglaterra e tantas outras vitórias.
Na Segunda Guerra Mundial, minha época de
criança, os pilotos eram os grandes heróis.
Havia também uma razão: a fantasia de piloto
tinha uns óculos de plástico antigo, que me protegia
da grande brincadeira do carnaval, também à minha
época, que era o lança-perfume.
Então, todos os meninos em volta de mim choravam, e eu estava imune ao lança-perfume.
Lança-perfume para mim sempre teve o prazer
do cheiro gostoso e do friozinho que batia.
Pena que o lança-perfume depois tenha sido desvirtuado no seu uso e posteriormente proibido.
Na adolescência, tirei brevet no Aeroclube de
Pernambuco, à época chamado encanta-moça.
Lamentavelmente não funcionou, não encantei!!!
E ter brevet não signiﬁca ser piloto de carreira.
Fiz outros vôos...
Desenvolvi outras atividades na vida, mas guardei sempre, no fundo do coração e da minha memória,
aquele prazer, aquele gosto pela aviação...
Agora, eis-me aqui no Senado da República para
defender o completo e permanente reaparelhamento
da FAB, mediante a aquisição dos mais modernos caças de combate.
Essa é uma dívida que precisamos resgatar com
os nossos homens da Aeronáutica.
A modernização traduzida em competitividade da
frota operada pela Força Aérea Brasileira, orgulho do
Ministério da Defesa e todos os cidadãos de bem deste
País, é fundamental para a salvaguarda dos interesses
do nosso povo, que também deseja a transferência de
tecnologia aeronáutica dos fornecedores, de maneira
a promover a inserção do Brasil no clube dos países
produtores da soﬁsticada tecnologia de Defesa.
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Finalizando, apresento meus mais sinceros votos
de felicitações a todos os aviadores brasileiros, civis e
militares, e também à valorosa Força Aérea Brasileira,
pelo relevante papel que cumprem em nosso País e
em nossas vidas.
E aproveito a oportunidade para compartilhar
com os meninos e meninas do Brasil, que cultuam ou
cultuaram, como eu, o “sonho de Ícaro”, a nossa afetu-
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osa homenagem, plena de admiração e respeito, aos
aviadores brasileiros.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senado Roberto Cavalcanti.
Nós dois já usamos da palavra hoje em reunião do
Congresso Nacional, lá no plenário da Câmara.
Sua solicitação, Sr. Senador, será atendida na
forma do Regimento.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Papaléo Paes. Logo após, falará pela
inscrição o Senador Antonio Carlos Júnior.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidenta Serys Slhessarenko, Srs. Senadores e Srªs
Senadoras, trouxe este tema que poderia ser de um
pronunciamento normal, mas é tão importante que
quero que seja registrado nos Anais da Casa.
No âmbito das políticas públicas, existem vários
temas que representam especial desaﬁo aos governantes. Quero tratar, no dia de hoje, de um desses
temas difíceis: a questão das políticas voltadas à juventude brasileira.
A estrutura do Governo em nosso País está montada em razão das grandes áreas temáticas, segundo
um viés bastante tradicional. Existem Ministérios para
cuidar da saúde, da educação, do trabalho, do planejamento, da economia, e por aí vai. Cada um deles
tem suas funções ou ações deﬁnidas, sua ótica própria
na elaboração de políticas públicas e sua tradição de
gestão particular. Entretanto, determinadas políticas
públicas exigem um tratamento que atravessa mais
que um desses campos temáticos.
Quando aﬁrmo que a construção de uma política voltada especialmente à juventude é um grande
desaﬁo, na realidade, estou me baseando no fato de
que hoje os problemas especíﬁcos que aﬂigem nossa
juventude exigem um trabalho multidisciplinar coordenado e colaborativo, o que por vezes parece ultrapassar a capacidade de gestão disponível no aparato
do Governo.
Há algum tempo, a solução para o tratamento
desses temas multidisciplinares tem sido a criação
de secretarias especiais encarregadas de coordenar
o esforço dos diferentes Ministérios. Entretanto, é necessário que esses órgãos se tornem o verdadeiro
espaço no qual se estabeleçam as políticas públicas
e não apenas o lugar de juntar pedaços de ações já
existentes nos diferentes Ministérios. Sou, portanto,
contrário a políticas costuradas à moda Frankenstein.
O produto ﬁnal, nesses casos, diﬁcilmente atende às
necessidades dos brasileiros.
Por que deve existir uma política pública especíﬁca a juventude brasileira? As pesquisas conduzidas
pelo IBGE vêm mostrando uma radical mudança na
composição por idade da população brasileira. A par-

OUTUBRO48045
2010

Quinta-feira 21

ticipação percentual da faixa etária de 15 a 29 anos,
que atingiu seu máximo no ano 2000, vem caindo paulatinamente desde então.
A população brasileira está envelhecendo, e o
Censo de 2010 vem consolidar a tendência de liderança da faixa etária entre 30 e 59 anos, com crescimento cada vez mais consistente do grupo com idades
superiores aos 60 anos.
Essa faixa etária que hoje vai de 30 a 59 anos
tem uma qualidade de vida pautada pelas políticas
públicas voltadas à juventude de 20 anos atrás. E o
que damos aos jovens de hoje vai se reﬂetir mais na
qualidade de vida do grupo majoritário da população
brasileira daqui a 20 anos, quando representarão em
torno de 40% a 45% da população total.
Cuidar da juventude nos dias de hoje, portanto, é
cuidar do bem-estar do nosso País daqui a 20 anos.
Políticas especíﬁcas para a juventude são bastante recentes na história brasileira, segundo a publicação
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
intitulada “Juventude e Políticas Sociais no Brasil”,
coordenada pelos pesquisadores Jorge Abrahão de
Castro, Luseni Maria de Aquino e Carla Coelho de Andrade. A juventude brasileira precisa de um programa
extremamente eﬁcaz, eﬁciente e que não se mantenha
essa colcha de retalhos que tentam fazer por meio de
Secretarias e Ministérios.
A Constituição de 1988 deu o pontapé inicial ao
considerar crianças e jovens como sujeitos de direito,
o que implica a necessidade de atenção especial do
Estado. As primeiras formulações de políticas públicas
voltadas propriamente à juventude datam de 2005.
A criação da Secretaria Nacional da Juventude
é o marco dessa mudança de foco. Entretanto, grande
parte do que ela vem fazendo é pouco mais do que
costurar ações preexistentes que já vinham sendo desenvolvidas no âmbito dos Ministérios.
Como resultado disso, da falta de inovação e
das limitações de gestão, a juventude brasileira segue
sendo a vítima preferencial da violência urbana, especialmente homicídios e acidentes de trânsito. E isso,
comprovadamente, vemos nos noticiários do Brasil
afora. Trinta e sete por cento do total de mortes são
de jovens, 93% dos quais, rapazes, que apresentam
78% das causas por esses motivos externos.
Dezenove por cento do grupo entre 18 e 24 anos
registra dependência de álcool, contra 12% das outras faixas etárias. Trinta por cento dos casos de Aids,
transmitida principalmente pela via sexual, estão no
grupo de 15 a 29 anos. Vinte e seis e meio por cento das vítimas fatais e 37% das vítimas não fatais de
trânsito são jovens.

OUTUBRO 2010
48046

Quinta-feira 21

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Mesmo com o avanço da renda do brasileiro,
30% dos jovens vivem em famílias com renda familiar
per capita de menos de meio salário mínimo e mais de
53% estão em famílias com renda entre meio salário e
dois salários mínimos. Mais de 12% da juventude está
na faixa de extrema pobreza.
No quesito educação, Senador Botelho, pouco
menos da metade da população entre 15 e 17 anos
está no ensino médio, sendo que 44% ainda não concluíram o ensino fundamental. No estrato entre 18 e 24
anos, menos de um terço da população está na escola
e apenas 13% estão no ensino superior. As principais
causas de abandono da escola nessas faixas etárias
são busca de trabalho, para os homens, e gravidez,
para as mulheres.
O encaixe do jovem no mercado de trabalho
também tem sido em situação precária, em postos
de menor qualiﬁcação, com salário menor e, muitas
das vezes, sem carteira assinada. Metade dos jovens
entre 18 e 24 anos que trabalham não têm essa garantia legal.
O Programa Nacional de Jovens – ProJovem –
já teve várias formas diferentes desde seu primeiro
lançamento em 2005, e posteriores remodelações em
2007/2008. Essa colagem de programas dos Ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
da Educação, do Trabalho e Emprego e da própria
Secretaria Nacional de Juventude, ligada à Presidência, contudo, ainda não conseguiu resultados que nos
permitam aﬁrmar que temos ﬁnalmente uma política
social competente para a juventude brasileira.
De fato, acabam representando pouco mais do
que uma extensão do Bolsa Família. Dentro daquela projeção do crescimento populacional que citei há
pouco, se seguirmos exclusivamente com as políticas
do tipo Bolsa Família, teremos a maior parte da população brasileira profundamente dependente do Governo para o atendimento de suas necessidades básicas
daqui a 20 anos.
O que queremos é evitar a reedição da história
do “pão e circo” que determinou a decadência do Império Romano exatamente quando tudo parecia estar
indo bem.
Srª Presidente, é necessário dispor de uma variedade maior de ações voltadas à juventude, consolidada
em uma política pública sustentável a longo prazo. Um
desaﬁo intelectual e de gestão se apresenta à nossa
geração. Precisamos avaliar melhor os resultados alcançados até o momento e apresentar críticas e sugestões
aos governantes atuais nas esferas federal, estadual e
municipal do Poder Público, visando o aperfeiçoamento
de políticas públicas e das instituições encarregadas
de sua aplicação.
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A simples repetição de políticas preexistentes e
a criação de órgãos públicos de coordenação sem expressão e peso real na formulação de políticas públicas
não são capazes de resolver nossos problemas.
Infelizmente, as inúmeras secretarias de juventude, criadas à moda de imitação da estrutura do Governo Federal dentro de Estados e Municípios, apresentam também resultados píﬁos, diante do tamanho
do problema.
E aqui registro que, no meu Estado, Amapá,
estavam pegando os jovens desses programas para
irem às ruas fazer campanha política para determinados candidatos.
Enquanto não conseguirmos posicionar o problema da juventude brasileira em lugar central nas preocupações públicas, não como um viés de polícia, mas
com uma visão política de longo prazo, continuaremos
comprometendo nosso futuro até o ponto em que pode
se tornar irreversível a tendência à decadência.
E, sem dúvida alguma, cabe ao Parlamento brasileiro encaminhar esse debate e avaliar as soluções
propostas.
O Senador Augusto Botelho fez sinal de que faria uma intervenção, um aparte, mas eu estou fazendo
uma comunicação inadiável.
O Sr. Augusto Botelho (S/Partido – RR) – Srª
Presidente e Senador Papaléo, é só para frisar a importância do discurso do Senador Papaléo em relação
à juventude. É na faixa dos 18 a 29 anos em que há
o maior índice de mortalidade, de doenças, e o nosso
País não pode crescer mais do que 7%, porque não
vamos ter gente preparada para trabalhar. Então, nós
temos que cobrar dos candidatos à Presidência um
programa sério e com metas para formação técnica
dessas pessoas. Senador Papaléo, V. Exª chama a
atenção para o tema no âmbito geral da educação,
da saúde, em que eles são as maiores vítimas, até no
trânsito. Essa é a faixa etária de maior gravidade.
E nós aproveitamos para cobrar dos nossos candidatos a Presidente que deﬁnam, determinem qual é
a política que eles têm para a juventude. O que eles
pretendem fazer para diminuir essa evasão escolar.
Só 50% dos jovens que deveriam estar na escola,
no segundo grau, estão dentro da escola. Então, é a
oportunidade de cobrarmos isso aqui. Parabéns pelo
discurso de V. Exª. Muito obrigado.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP) – Muito
obrigado, Senador Augusto Botelho.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Papaléo Paes.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (Sem Partido – RR)
– Pela ordem, Srª Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para me inscrever para uma comunicação inadiável, Srª Presidente
Serys Slhessarenko.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O senhor é o terceiro inscrito.
O próximo Senador a usar da palavra é o Senador Antonio Carlos Júnior.
Antes, eu gostaria apenas de registrar que está
presente na nossa tribuna de honra a Srª Cídia Pereira, da Câmara Municipal de Boa Vista, que está em
intercâmbio aqui no Senado.
Muito obrigada, Srª Cídia.
Com a palavra o Sr. Senador Antonio Carlos
Júnior.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não era
o tema principal do meu discurso, porém, em função
da urgência e da gravidade dos episódios ocorridos,
eu tenho que começar por ele.
A agressividade dos coordenadores da campanha
de Dilma Rousseff, a começar pelo Presidente Lula,
começa a trazer consequências mais graves, incitando
uma militância petista, eu diria proﬁssional, a se manifestar de forma cada vez mais violenta.
Vejam três episódios muito recentes de ontem
e de hoje.
Lula, ontem, em mais uma operação casada
para driblar a legislação, foi a Goiás para um evento oﬁcial, quando o objetivo real era, no comício em
Goiânia, ofender o candidato ao Governo do Estado,
nosso colega Marconi Perillo, a quem eu presto total
solidariedade agora, chamando-o de mentiroso, de
sem caráter e de desviar verbas.
É um absurdo! Eu protesto, como membro deste
Senado, que o nosso colega tenha sido ofendido dessa
forma e presto a ele toda a solidariedade.
Lula, hoje, em reunião com dirigentes da Mitsubishi, chamou José Serra de irresponsável, porque,
segundo o Presidente, Serra promete o que não vai
cumprir e também porque pretende mudar a política
econômica.
E agora, à tarde, Serra estava em uma caminhada em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro,
quando se deparou com um grupo de militantes petista, esses tais proﬁssionais, que começaram a gritar
palavras de ordem e agredir verbalmente o candidato
e sua comitiva.
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Os militantes do PSDB reagiram, e houve confusão. Serra teve que entrar numa loja, onde permaneceu
até que os ânimos se acalmassem.
Então, é preciso moderação por parte da campanha do PT, para que os ânimos não se acirrem a
ponto de se criar um problema de mais graves consequências.
Srª Presidente, eu já disse aqui que o PT é o
primeiro Partido que, ao assumir o Governo em um
regime democrático, em vez de desenhar um futuro
para o País, resolveu reescrever o seu passado, ao
mesmo tempo em que dele usufrui. Mas faltou dizer,
senhoras e senhores, que, enquanto tenta reescrever
o passado, o Partido dos Trabalhadores coloca em
risco o futuro do País.
O Governo petista coloca em risco o futuro do
Brasil, quando aparelha, da pior forma possível, em um
processo clandestino e tacanho de privatização para
proveito próprio, empresas de importância estratégica
como a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, o
grupo Eletrobrás e a Caixa Econômica Federal, leiloando seus cargos, permutando-os por facilidades no
Congresso Nacional ou por favores inconfessáveis.
Ao aparelhá-las, o que ocorre? A incompetência
de uns drena a competitividade dessas empresas, e
a desonestidade de outros se apropria de seus recursos.
Levantamento feito pela revista Veja, publicado na
edição de 8 de setembro passado, mostra que, entre
os quarenta cargos mais importantes do Governo, mais
da metade está sob o controle direto do PT: Petrobras
e suas subsidiárias, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, empresas do grupo Eletrobrás
entre outras, sem mencionar os fundos de pensão das
estatais, estão sob o controle do Partido.
O mesmo acontece nos escalões intermediários
dessas empresas e da administração pública. Dos mais
de 1,2 mil cargos de direção e assessoramento superior, tradicionalmente reservados para especialistas e
técnicos, 45% estão ocupados por sindicalistas, quase
todos petistas. Desde o início do Governo Lula, mais
de 6 mil servidores federais, ocupantes de cargos de
alto nível, se ﬁliaram ao PT. Setenta por cento desses
neopetistas tiveram promoções ou foram nomeados
para cargos de cheﬁa.
Enquanto fazem isso, eles tentam impingir a pecha
de maus gestores e de vendedores da pátria aos que
lhes combatem esses malfeitos. Na verdade, eles estão
é apavorados, isto sim, com a perspectiva de virem a
perder a boquinha, se me permitem o termo.
Nos debates do segundo turno, nas propagandas
eleitorais e nos discursos de palanque, a candidata, o
Partido dos Trabalhadores, o Presidente da República,
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até mesmo Ministros e Presidentes de empresas estatais, em eventos sociais, repetem mantras mentirosos
de falso nacionalismo e tentam confundir o eleitor.
Na falta de argumentos, chegam ao requinte de
aﬁrmar que o Governo Fernando Henrique teria preparado a Petrobras para ser privatizada – uma aﬁrmação sem sustentação objetiva que mostra o Presidente
da Petrobras, Sérgio Gabrielli, mergulhado de vez na
campanha presidencial e levando com ele, de forma
absolutamente indevida, a empresa que preside – ele
é ﬁliado ao PT e foi candidato a Governador, em 1990,
pelo PT – mas não é dele, não é do Presidente Lula,
não é da candidata Dilma. É do Brasil.
Mas reparem: preparando a Petrobras para ser
privatizada? Ora, só se eles acusam o Governo Fernando Henrique Cardoso por ter tornado a Petrobras
mais eﬁciente, por ter modernizado a legislação sobre
o setor de petróleo, enﬁm, por tornar a empresa melhor
e, assim, mais admirada, cortejada e, comprova-se,
apta a desenvolver-se e crescer.
Pode ser isso, vez que o Governo Lula vem buscando fazer o inverso com o setor.
Ao contrário do Presidente Fernando Henrique,
que modernizou a legislação, o Presidente Lula enﬁou
goela abaixo do Congresso Nacional – e nós vimos
aqui o trator passar, e eu protestei aqui veementemente contra esses projetos de reestatização do setor de
petróleo com o pré-sal – e da sociedade o pacote de
medidas retrógradas do pré-sal, que aumenta mais
ainda a máquina pública, cria mais burocracia para o
setor e inibe a concorrência.
Mas não é só a Petrobras. Eles falam das privatizações como se essas tivessem sido nocivas ao País.
Usam de demagogia barata e deliberada confusão em
seus pseudoargumentos, pois sabem que alguns dos
benefícios auferidos pelas privatizações, por serem indiretos, não são muito claros para o cidadão comum.
Isso ﬁca evidente quando eles fogem, como o diabo
da cruz, de discutirem, por exemplo, os benefícios das
privatizações das teles.
Claro, qualquer brasileiro sabe o quanto mudou
para melhor, em qualidade e preço, os serviços de
telefonia após a privatização. Como disse José Serra, “se dependesse do PT, o Brasil seria o País dos
orelhões”.
Negar os benefícios para o Brasil das privatizações feitas no Governo Fernando Henrique é, como
se costuma dizer, mentira de pernas curtas.
Vamos comparar? Em 1995, 88% dos telefones
ﬁxos e 100% dos celulares estavam nas mãos das classes A e B. Havia ﬁla para se conseguir um telefone, os
preços eram proibitivos. Com a privatização, acabou o
monopólio estatal para ricos. O celular entrou para o
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cotidiano brasileiro de qualquer classe de renda e as
telefônicas assumiram o compromisso de universalizar seus serviços e instalar linhas mesmo nas regiões
mais pobres e distantes.
A telefonia estatal disponibilizava vinte milhões
de aparelhos ﬁxos. Com o sistema privatizado, foram
disponibilizados quarenta milhões de aparelhos. Com a
telefonia estatal, 7,4 milhões de celulares foram vendidos. Com o sistema privatizado, foram disponibilizados
121 milhões de aparelhos; desses, mais de 70 milhões
para as classes C, D e E.
O dinheiro obtido com a privatização da telefonia – US$30 bilhões – foi considerado recorde e nos
permitiu abater a dívida pública, garantir a estabilidade
econômica e dar prioridade a área social. Além disso, o
setor recebeu, em dez anos, mais de US$140 bilhões
em investimentos privados.
Senhores, visto isso, ﬁca fácil compreender porque a candidata do Governo se esquiva de discutir a
privatização do setor de telefonia. Talvez eles fujam a
esse debate porque também poderiam acabar tendo
que explicar o que este Governo vem fazendo, utilizando-se para isso das teles e de outras empresas, com
o dinheiro dos trabalhadores que se encontra depositado nos grandes fundos de pensão, eles todos em
mãos petistas.
Senhores, e a Vale? O Presidente Lula fala mal
da privatização da Vale, mas seu governo se beneﬁcia
dos resultados da medida. Senão, vejamos. Desde a
privatização, o lucro da Vale multiplicou por 13, as vendas por 2,5 e o valor de mercado por 8. Ao comprar a
canadense Inco por US$17 bilhões, a Vale tornou-se
a segunda maior mineradora do planeta. A Vale tinha
11 mil empregados e recolhia R$724 milhões em impostos. Hoje, ela tem 60 mil empregados e recolhe R$6
bilhões em impostos. Esses impostos – sempre é bom
lembrar aos brasileiros que nos assistem – são recursos que podem ser destinados à educação, à saúde,
à habitação, a obras de infraestrutura.
As exportações da Vale em 2008 somaram
US$17,6 bilhões e foram responsáveis por mais de
70% do superávit comercial do Brasil. São números que
o PT esconde ou deturpa – inclusive nos programas
eleitorais da ex-Ministra Dilma ou é mentira ou então
são chutes, são números estapafúrdios, chutados – ao
mesmo tempo em que luta nos bastidores pelo controle
da empresa, como, aliás, já disse o próprio Presidente
da Vale. Quer dizer, o PT quer tomar a Vale para ser
gerida por seus próprios interesses.
Sr. Presidente, o que dizer dos Correios?
Os Correios sempre foram considerados eﬁcientes, orgulho de seus funcionários, admirados pelos brasileiros e conceituados internacionalmente. Aí veio o PT
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e transformou os Correios em alvo de denúncias, em
palco de escândalos e exemplo de como uma empresa aparelhada politicamente e mal administrada pode
se deteriorar em curto espaço de tempo.
À revelia do seu corpo de funcionários, que consegue ainda levar a empresa para a frente, mesmo
com diﬁculdades, o Governo Lula tem feito o possível
para destruir os Correios, impondo-lhe maus dirigentes,
quase todos oriundos de partidos políticos ou nomeados graças às relações pessoais com o mandarinato
petista, de dentro e de fora do Governo.
Agora mesmo é do conhecimento de todos a paralisia e a situação caótica e de desmandos por que passam os Correios, em face da disputa de poder existente
entre o PT e a ala mineira do seu principal aliado.
E a Eletrobrás? A empresa, a mais recente vítima conhecida dessa praga, misto de aparelhamento e
desonestidade, vê-se agora envolvida num escândalo
internacional. Lá, seu diretor, amigo dileto da candidata
Dilma, está enrolado até o pescoço em uma fraude de
157 milhões de euros, junto a um banco alemão.
O dinheiro, tomado por empréstimo para investimentos que jamais aconteceram, simplesmente teria
sumido. Com ele, acusado de extorsão, também está
o chefe de gabinete da ex-Ministra da Casa Civil Erenice Guerra.
Já perceberam? Os principais casos de corrupção
até agora conhecidos neste Governo quase sempre
começam ou acabam chegando à Casa Civil da Presidência da República. No Governo Lula, mudaram-se
os ministros- chefe da Casa Civil, mas não se modiﬁcou a prática.
Mas voltando ao caso da Eletrobrás. O mais grave, Sr. Presidente, é que, nessa mesma turma, tem
ramiﬁcações da Norte Energia, empresa encarregada
de implantar a polêmica usina elétrica de Belo Monte,
justamente a obra que o Presidente Lula considera
uma “questão de honra” levar adiante a qualquer custo
e sem considerar os aspectos ambientais.
Aﬁrmar, como faz a candidata Dilma, que o Governo passado tentou estatizar a Petrobras, é mentira.
Prova disso é a carta que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, escreveu para o Presidente
do Senado, Senador José Sarney, em que Fernando
Henrique propõe sejam aprovados pontos, como o de
que a Petrobras não seja passível de privatização e
que a União não contrate empresas para pesquisa em
áreas que tenham produção já estabelecida.
Vou repetir: o Presidente Fernando Henrique propôs ao Congresso Nacional ﬁxar em lei a proibição de
que a Petrobras fosse passível de privatização.
Mas eu quero aqui, por justiça, ler um trecho
pequeno do comentário da jornalista Míriam Leitão,
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que fala em falsas verdades, exatamente o que estou
falando aqui.
Diz a jornalista Míriam Leitão:
Ninguém com um mínimo de honestidade
intelectual conseguirá tirar do ex-presidente
Fernando Henrique o mérito de ter começado a estabilização como ministro no governo
Itamar Franco, e consolidado nos seus dois
mandatos. Por ser bem sucedido, o plano chacoalhou toda a economia, quebrou os bancos,
criou desaﬁos que o governo FHC teve que
enfrentar num contexto de crise externa.
Foi mais fácil para o governo Lula fazer a colheita. Ele encontrou a terra arada, e
sementes germinando. Poderia ter destruído
tudo, se ouvisse alguns dos seus conselheiros, mas teve o mérito de ouvir os conselhos
certos [de Palocci e de Henrique Meirelles]. O
país ganhou e pôde passar para suas outras
tarefas como a da inclusão social. Mas aí de
novo é incontornável em qualquer série histórica ver que a primeira grande queda da pobreza aconteceu entre o ﬁnal do governo Itamar
e o começo do governo Fernando Henrique
como resultado do controle da inﬂação [no
Plano Rea]l. Como é fácil constatar que uma
nova grande queda do percentual de pobres
aconteceu no governo Lula.
Então, essa justiça tem de ser feita. Da mesma
maneira, a candidata Dilma também mente para o eleitor, quando aﬁrma que a Oposição pretende privatizar
as empresas estatais.
Senhores, na verdade, José Serra eleito reestatizará a Petrobras. E não apenas ela. Serra trará de
volta para todos os brasileiros as empresas estatais
que foram usurpadas pelo PT e seus amigos.
Muito obrigado, Srª Presidente, Srs. Senadores.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Senhor Senador, é que eu já estava pedindo há algum tempo.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM –
BA) – Desculpe-me, Senador Papaléo. Concedo um
aparte a V. Exª.
O Sr. Papaléo Paes (PSDB – AP) – Parabenizo
V. Exª pelo discurso esclarecedor para a população
brasileira e solidarizo-me, também, como V. Exª fez,
com o nosso Senador, nosso colega Marconi Perillo,
e com o nosso candidato a Presidente da República
José Serra. Com atos, eu digo, até grosseiros e irresponsáveis, politicamente falando, foi como se portou o
Senhor Presidente da República. Sua Excelência não
pode deixar que uma campanha política desvirtue a
sua condição de Presidente da República. Ele é Presi-
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dente de todos os brasileiros e não somente de quem
o acompanha politicamente. Lamento profundamente
as acusações que ele fez ao nosso Marconi Perillo,
Vice-Presidente desta Casa. Quero repudiar esse ato.
E que Deus abençoe para que isso não seja um sinal
altamente negativo para o processo democrático brasileiro. Quando as pessoas que estão no poder passam
a usar a arrogância, têm a sensação de impunidade,
do vale-tudo, isso é de se temer muito pela sociedade que elas dirigem. Então, lamento profundamente o
comportamento do Senhor Presidente da República,
que costuma ser sempre inadequado a sua condição
de Presidente da República. Mas que essa inadequação se prendesse apenas a alguns problemas que se
relacionam às questões sociais de Sua Excelência, de
caráter privado, aos excessos que pratica, de caráter
privado. Isso aí, tudo bem! Mas, publicamente, jamais
deveria se portar da maneira deselegante como tem se
portado neste momento, acirrando o mal-estar político
em que se encontra neste momento o nosso País. Nós
queremos paz, queremos um Presidente da paz e queremos que o Presidente use o serviço de comunicação
pública para tranquilizar os brasileiros e para dizer a
todos eles que devem votar com a sua consciência e
não com a imposição do poder. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Agradeço ao Senador Papaléo Paes.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Bezerra e, depois, ao nobre Senador Heráclito Fortes.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador Antonio Carlos, quero primeiramente solidarizar-me com
o nosso colega Senador Marconi Perillo, grande exGovernador daquele Estado de Goiás. Uma prova
inequívoca disso é que o povo de Goiás irá reelegê-lo
agora no dia 31 de outubro para mais um mandato de
Governador. Esses impropérios do Presidente estão
ﬁcando a cada dia mais exacerbados, vamos dizer assim. Alguém, como já disse o ex-Presidente Fernando
Henrique, tem que dar um basta nisso ou algum amigo
colocá-lo em uma antiga escola – de que me lembro
–, no Rio de Janeiro, de bons modos, chamada Socila.
Quem sabe se o Presidente não acataria conselho de
seus amigos para ir a esta escola fazer um curso para
poder ter boas maneiras, bons gestos e se comportar
realmente como Presidente da República. Segundo,
por exemplo, o jornalista Cláudio Humberto, existem,
lá no Rio Grande do Norte, apenas dois Deputados
do PT: a Deputada Federal Fátima Bezerra e o Deputado Estadual Fernando Mineiro. Ele chamou os dois,
por não terem derrotado o Senador José Agripino –
eu vou ter que repetir aqui o termo que o Presidente
usou; lamento e peço desculpas aos meus colegas –,
de “dois bundões”. Vejam a que nível chega o Presi-
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dente da República! Não concordo com a declaração
de que a Deputada Fátima e o Deputado Mineiro sejam “bundões”. De jeito nenhum! São atuantes e têm
uma boa atuação parlamentar no meu Estado. Ela foi
eleita agora a Deputada mais votada do Estado do
Rio Grande do Norte e foi chamada pelo Presidente
de “bundona”.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E não é no
sentido estético, não é?
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Não. Estético,
com certeza, não é. Vejam só a que nível chegamos!
E aonde vamos chegar? Não sei. Em relação a essa
história de privatizar ou não a Petrobras, o brasileiro
tem que saber que hoje paga a gasolina pior e mais
cara do mundo; pior gasolina e mais cara do mundo.
E nós temos autossuﬁciência em petróleo. Não é o
caso do Japão, que não tem petróleo. Não é o caso da
França, da Alemanha, da Suíça, que não têm petróleo
e pagam uma gasolina mais barata. A Petrobras está
em sérias diﬁculdades ﬁnanceiras. Nós soubemos que
essa capitalização foi para sanar problemas ﬁnanceiros
e que a maioria das ações foi comprada pelo próprio
Governo. Nós sabemos disso! Além disso, Senador, o
senhor falou da Eletrobrás; há os Correios, de que o
senhor também falou, mas nós nos esquecemos da
Infraero. A Infraero também está sucateada, cheia de
penduricalhos. Faliram a Infraero, que está aí sem dinheiro para fazer qualquer investimento nos aeroportos brasileiros. Esse é o caos em que se encontram
as empresas públicas, e ainda não querem que sejam
privatizadas, apesar do sucesso que teve a telefonia
brasileira e a Vale do Rio Doce. Era isso que queria
dizer. Parabéns, Senador!
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Agradeço, Senador José Bezerra. Precisamos recriar
a Socila, mesmo porque o Presidente da República
precisa aprender bons modos.
Senador Heráclito Fortes.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Senador Antonio Carlos Júnior, estava ouvindo o pronunciamento
de V. Exª e surgiu o aparte do Senador Papaléo. Antes,
porém, estava ouvindo um pronunciamento do Senador
Tião Viana em que dizia que o Presidente Lula prometeu ir uma vez ao Acre, duas vezes ao Piauí, duas
vezes ao Pará. Senadora Serys, é preciso cobrar do
Presidente todas essas promessas feitas em palanques de visitar cidades antes do ﬁnal do mandato. Já
ﬁz as contas: ele visitará 18 cidades depois do 2º turno, antes de deixar o Governo – o que deverá ocorrer
no dia 1º de janeiro, a não ser que esteja preparando
com o Chávez alguma outra saída –, para ver se essas
coisas podem ser levadas a sério. O que me chamou
a atenção foi essa agressão que ele cometeu contra
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o Senador Marconi Perillo. Eu e o Senador Mão Santa
fomos vítimas, no Piauí, de agressões semelhantes. O
Senador e Governador eleito de Santa Catarina, Raimundo Colombo, foi vítima de agressões dessa natureza lá em Santa Catarina. O Senador José Agripino
foi vítima de agressões dele na campanha de 2008,
não é isso, Senador? E agora novamente. Será que
esse é o exemplo que um homem como o Presidente
Lula, que tem uma popularidade incontestável, quer
deixar à Nação?
Ficar agredindo as pessoas em público, ﬁcar
agredindo o cidadão é o papel do Presidente da República? Já basta misturar as ações administrativas com
palanque! Espero que a Justiça Eleitoral encontre um
termo para isso. Além disso, há as más companhias
que o Presidente e sua candidata começam a incorporar para sua equipe. Os jornais de ontem anunciam
que ela fez uma grande aquisição, o Delegado Protógenes Queiroz, que agora é seu assessor, seu assessor
de informação, e inclusive já teria participado dessa
operação envolvendo uma gráﬁca lá em São Paulo.
Imaginem quem vai cercar a candidata Dilma se as
coisas continuarem assim.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Inclusive, assessoramento em debates.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – E assessoramento em debates! Imagine V. Exª! Precisamos
de um equilíbrio numa questão como essa. A eleição
está chegando à sua reta ﬁnal. Estamos nos últimos
dias. É preciso equilíbrio. Essa história de ir para Goiás
e agredir Marconi Perillo, uma pessoa educada, uma
pessoa respeitável, eleitoralmente não tem nenhum
sentido, não tem nenhuma lógica, a não ser que ele
esteja jogando para os militantes do PT e não para os
brasileiros. A divergência do Senador Marconi Perillo
com o Presidente Lula é conhecida. O Senador Marconi
Perillo alertou o Presidente Lula sobre a possibilidade
da existência de um mensalão, que estava acontecendo
no seio do Governo. O Presidente Lula disse que tomaria providência. Depois, quando os fatos aconteceram, o
Senador Marconi comentou a questão e, então, o Presidente Lula ﬁcou aborrecido com ele. Mas não ﬁcou
tão aborrecido, porque os jornais comentaram que, na
véspera da CPMF, o Presidente Lula fez uma tentativa
de um novo encontro com o então Governador Marconi
Perillo, tendo como intermediário o então Governador
de Brasília José Roberto Arruda. Portanto, esses ódios
seletivos do Presidente Lula não são tantos assim –
tanto é que se vê hoje o Presidente Lula abraçado com
meu ex-Colega de Casa e de Câmara dos Deputados
Eduardo Paes. Ele tinha ódio de Eduardo Paes, que,
na CPI, fez um relatório inclusive com ofensas à família
do Presidente Lula, e, hoje, os dois estão abraçados.
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Desse modo, acho que o Presidente teria de ter mais
comedimento e respeitar as pessoas, principalmente
quando chega à sua terra, à sua cidade. O debate tem
de ser travado em outro nível. Mas, se ele comete excessos, a assessoria deveria controlá-lo: ou segurar
os amigos para não permitir que o Presidente cometa
excessos ou, após os excessos, não deixar o Presidente falar. Realmente, é desagradável. Vamos chegar
a Goiás: um ex-Governador, um Senador da República
que está numa campanha de segundo turno, o candidato que o Presidente Lula apoia, uma ﬁgura querida
por todos também, mas que está dez pontos atrás do
Senador Marconi Perillo, deve ter se sentido inclusive
constrangido no palanque. Não é este o exemplo que
um Presidente da República deve dar à Nação: agredir os cidadãos, agredir as pessoas em palanque. Eu
e Mão Santa fomos vítimas lá no Piauí. E ele ainda foi
mais fundo: ele disse que aquilo era uma decisão, uma
ajuda de Deus, que Deus perseguia. O Deus dele não
é o meu, não! Não vou culpar Deus pelo resultado das
eleições. Não culpo Deus de maneira nenhuma. Culpo
a máquina que ele colocou lá no Piauí para ajudar, de
maneira escancarada e descarada, no pleito eleitoral.
Aliás, o Piauí não foi o único lugar, não. Mas não vamos esquecer que ele também agrediu o ...
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (DEM – BA)
– ... o Senador Marco Maciel também.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – O Senador
Marco Maciel, o Senador Tasso Jereissati.
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (DEM – BA)
– Também.
O Sr. Heráclito Fortes (DEM – PI) – Ora, agredir
o Senador Marco Maciel, um homem que não atinge
ninguém, um homem que é conhecido pela educação,
pela maneira de ﬁno trato com que se conduz, Senadora Serys, é muito desagradável. De forma que quero
emprestar aqui a modesta solidariedade de um Senador
piauiense, colega do Senador Marconi Perillo, e dizer
que a melhor coisa que a gente faz é torcer para que
o Presidente Lula, até o último dia da eleição, continue
nos palanques agredindo as pessoas, e o povo brasileiro tirando as suas conclusões. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS JUNIOR (DEM – BA)
– Agradeço, Senador Heráclito. Se o Presidente Lula
continua agredindo é porque alguma coisa não está andando bem no lado da campanha da sua candidata.
Senador Adelmir Santana.
O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Senador
Antonio Carlos Júnior, eu estava fora daqui do plenário, mas ouvi o pronunciamento de V. Exª. Quero me
congratular com V. Exª e com os aparteantes. Uma
coisa me chamou a atenção quando V. Exª, no ﬁnal
do pronunciamento, faz referências às bases, que fo-
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ram entregues há oito anos, construídas pelo governo Fernando Henrique. A impressão que se tem hoje,
pelos pronunciamentos atuais, é de que o Brasil começou em 2003. E, na verdade, V. Exª fez aqui uma
análise extremamente bem apurada e bem colocada,
mostrando e fazendo um comparativo agrícola quando fala das sementes que foram plantadas, do terreno
que foi arado e da colheita que se resolve ou que se
colhe agora, nesses últimos anos de Governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, Sr. Senador ACM Júnior, eu
quero apenas me congratular com V. Exª pelo pronunciamento, ao mesmo tempo em que me associo aqui
aos apartes feitos em defesa de um colega Senador,
que foi extremamente agredido nesses últimos dias, e
às referências feitas em relação a outros Senadores e
até mesmo ao partido, quando foi dito que deveria ser
extirpado da democracia ou do sistema político nacional. Isto não é democrático, esse tipo de colocação.
Eu tenho até muito apreço pelo Presidente Lula, mas
essas colocações me pareceram feitas num momento,
sei lá, de paixão exacerbada, porque a democracia permite essa convivência até com os menores ou com as
oposições. A extirpação de um partido é uma posição
não muito democrática, ou não é democrática. Então,
eu queria me congratular com V. Exª pelo pronunciamento que faz e por essa relação que fez, mostrando
que o Brasil efetivamente não foi descoberto em 2003
e que antes, governos anteriores – Fernando Henrique,
Itamar Franco e outros – sempre caminharam na direção de colocar o País em uma posição melhor, o que
fez realmente, ninguém pode negar, houve avanços,
o Governo Lula. Então, eu espero que o futuro governante, e creio que nada está decidido – na verdade,
se há alguma decisão, uma tendência de decisão, eu
aposto muito mais no lado contrário, aposto muito mais
no nosso candidato...
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM – BA)
– Com certeza, Senador.
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O Sr. Adelmir Santana (DEM – DF) – Há uma
demonstração de crescimento. Creio que não serão
abandonadas também as semeaduras feitas pelo Governo Lula, como não será negado aquilo que foi feito
em outros governos, em governos anteriores. Congratulo-me com V. Exª e com os apartes aqui feitos em
relação a outras colocações do Presidente Lula.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (DEM –
BA) – Agradeço, Senador Adelmir, e encerro, dizendo
somente que todos os avanços que o Governo Lula
conseguiu fazer, sem as bases anteriores, seriam impossíveis.
Vamos acabar com esta história de “o Brasil começou em 2003” e “nunca antes na história deste País”!
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Antonio Carlos.
Antes de passar a palavra ao próximo orador,
eu gostaria de ler expediente que se encontra sobre
a mesa, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Sobre a mesa, expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 326, DE 2010
(Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, de alteração dos prazos no
cronograma de tramitação dos Projetos de Lei nºs 61
a 85, 2010, do Congresso Nacional, LOA -2011, conforme cronograma anexo. Autor: Deputado Valdemir
Moca, Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Segue-se o cronograma alterado.
È o seguine Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Quero, ainda, antes de passar a palavra
ao próximo orador, anunciar a presença...
O expediente lido vai à publicação, ou seja, a
reformulação, a alteração do cronograma das emendas do Orçamento para 2011, que é o expediente que
acabamos de ler.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica que recebeu
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o Of. Pres. Nº 327/2010/CMO, de 20 de outubro de
2010, do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, solicitando a alteração dos prazos de tramitação do Projeto de Lei nº
59,de 2010–CN, que “Estima a receita e ﬁxa a despesa
da União para o exercício ﬁnanceiro de 2011”.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O expediente será publicado no Diário do
Senado Federal de 21 de outubro de 2010.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Encontram-se no Senado da República,
neste momento no meu gabinete, os Srs. Vereadores
de Nova Xavantina João Bosco Nascimento, João
Carlos Capelari, Paulo César Trindade e Adelci Meire
Bispo Cerqueira.
Concedo a palavra, pela inscrição, por cessão
do Senador Tasso Jereissati, ao Senador Heráclito
Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os jornais
começam a noticiar que o jornalista Amauri Ribeiro
Júnior conﬁrma que realmente contratou os peritos
da Receita Federal para bisbilhotar o sigilo ﬁscal de
militantes do PSDB. É o próprio jornalista que faz à
Nação essa conﬁrmação. Mas isso não tem nada a ver
com o que vou trazer à tribuna nesta tarde. Não tem e
tem, porque mostra que o Partido dos Trabalhadores,
se tivesse realmente compromisso com a moralidade, evitaria os constrangimentos constantes por que
vem passando, porque esse fato não é um fato novo,
mas uma repetição de fatos que ocorreram e que, por
não haver punição, as pessoas que militam no Partido criam a sensação da impunidade e aí começam a
praticar todo tipo de crime em benefício de uma causa
que seja a permanência no poder.
Estou falando isso porque o jornal Diário do Povo,
do Piauí, de ontem, traz um manchete de primeira
página que diz o seguinte: Caso Emgerpi. Procurador
pede cassação de mandato dos envolvidos.
Eu e o Senador Mão Santa passamos dois anos
aqui pedindo a apuração desse caso, que é um caso
grave. Aliás, esse é um fato que devia ter sido apurado e anunciado antes das eleições. Estranhamente,
o fato é divulgado menos de dez dias depois do primeiro turno.
O que diz aqui? Diz que o Ministério Público Eleitoral concluiu o processo do caso Emgerpi e pede a
cassação do mandato do Prefeito de Esperantina, Chico
Antonio, e a inelegibilidade da ex-Diretora da Emgerpi
Lucile Moura, bem como do ex-Presidente da Agespisa,
agora Deputado Estadual, Merlong Silva.
Vejam os senhores: não sei nem o que é, no seu
inteiro teor, o envolvimento do Sr. Merlong nesse caso
da Emgerpi. Mas esse processo é apenas a ponta do
iceberg, porque o envolvimento da Emgerpi não é somente com a Agespisa. Aliás, a Agespisa, no Piauí,
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é um mau exemplo. É um mau exemplo de desvio de
recursos públicos, de aluguel superfaturado de carros,
de licitações para aluguel de carros favorecendo determinadas empresas e, acima de tudo, de obras de
qualidade duvidosa.
Nós temos, em União, uma caixa d’água que,
quando recebe um determinado volume de água, vaza.
Nós temos, em Coivaras, uma caixa d’água que estourou. Nós temos, em vários Municípios do Piauí, problemas envolvendo a Agespisa. E aqui nós estamos vendo
o Procurador Eleitoral, Sr. Adão, pedindo a cassação
de um Prefeito que tomou posse em 2008, mas que
tem, desde a data da sua posse, Senador João Faustino, denúncias contra sua eleição tomando conta do
Estado todo. Além disso, o caso do Sr. Merlong, que,
baseado no adiamento de decisões da Justiça, conseguiu eleger-se Deputado Estadual. Eu espero que
as decisões sejam tomadas para que a Justiça possa
examinar esse fato antes da diplomação do Deputado. É
um fato grave. Eu quero deixar essa matéria registrada
nos Anais da Casa, inclusive com desdobramento na
página 4, que relata com mais detalhes todos os fatos,
dando, inclusive, o nome de outras pessoas, citando a
Cepisa, Centrais Elétricas do Piauí, e dizer que todos
esses alertas e discursos nós ﬁzemos aqui da tribuna
do Senado cumprindo o nosso dever.
O caso Emgerpi, do Piauí, é um caso de polícia.
É formação de quadrilha, não pode ser encarado de
outra maneira. Esse caso foi adiado, inclusive na própria
Comarca de Esperantina, e é preciso que, inclusive, o
CNJ veja como se comportaram os representantes da
Justiça encarregados de tocar esse processo.
Mas quero aproveitar aqui, e não vou me alongar
muito, para registrar, nos Anais desta Casa, o comunicado de afastamento da Presidência nacional do PSOL
da ex-colega Senadora Heloísa Helena, minha adversária política, mas uma companheira extraordinária.
Convivemos aqui, nesta Casa, cada um defendendo as suas posições, os seus pontos de vista, e ela
foi uma das vítimas do massacre, do tsunami comandado pelo Presidente Lula no Nordeste para derrotar
os seus desafetos. A Senadora Heloísa Helena estava
entre os escolhidos.
No Piauí, foi comandado pelo Ministro Alexandre
Padilha. Mas esses fatos, depois, foram bem esclarecidos, porque, já no segundo dia da comemoração da vitória dos candidatos eleitos no primeiro turno, o Prefeito
de Teresina, que é uma ﬁgura fantástica, maravilhosa,
um homem de bom coração, num momento de alegria
e satisfação, por defender Teresina, confessou que
estaria apoiando o candidato da coligação governista
e não o ex-Prefeito Sílvio Mendes, que foi seu colega
de coligação, de quem ele foi Vice-Prefeito, porque o
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Sr. Padilha garantiu-lhe a liberação de R$104 milhões
em recursos. Esses fatos foram ditos, e os fatos são
verdadeiros.
Senador João Faustino, o que nós tivemos no
Piauí – vou trazer isso à tribuna, estou apenas aguardando o momento oportuno – são fatos criminosos.
Não vou trazer hoje por recomendação jurídica. Estou aguardando o desenrolar do segundo turno. Mas
são fatos estarrecedores. Não vou trazer hoje por dois
motivos. Primeiro, porque não quero amanhã ser acusado por alguém ter mudado de lado – porque lá há
sensibilidade, V. Exª sabe como é isso – pelo fato de o
Senador Heráclito ter feito esse pronunciamento. Mas
vou deixar para depois do segundo turno. E, segundo, porque espero providências que a Justiça Eleitoral
do Piauí venha tomando ou tome com relação ao que
aconteceu lá.
Mas a Senadora Heloísa Helena diz o seguinte.
Eu vou ler, Senador. Acredito tanto no espírito da Senadora Heloísa Helena, que vou ler sem conhecer o
teor, porque fui pego aqui de improviso. Pode ser até
que ela fale mal do meu partido, do meu candidato,
mas o que foi dito aqui por ela veio do fundo da alma,
e o ambiente democrático em que vivemos permite
que façamos isso.
1. Agradeço a solidariedade de muitos
diante da minha derrota ao Senado (escrevo
na primeira pessoa pois sei, como em outras
guerras ao longo da história já foi dito: “A vitória
tem muitos pais e mães, a derrota é órfã!”).
Registro que enfrentei o mais sórdido
conluio entre os que vivem nos esgotos do
Palácio do Planalto – ostentando vulgarmente
riquezas roubadas e poder – e a podridão criminosa da política alagoana. Sobre esse doloroso processo só me resta ostentar orgulhosamente as cicatrizes, os belos sinais sagrados
dos que estiveram no campo de batalha sem
conluio, sem covardia, sem rendição!
2.Comunico à Direção Nacional e Militância do PSOL a minha decisão de formalizar o
que de fato já é uma realidade há meses, diante das alterações estatutárias promovidas pela
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maioria do DN [Diretório Nacional] me afastando das atribuições da Presidência. Como
é do conhecimento de todas(os), fui eleita no
II Congresso Nacional por uma Chapa Minoritária, composta majoritariamente pelo MES
e Poder Popular (MTL), em um momento da
vida partidária extremamente tumultuado que
mais parecia a velha e cruel opção metodológica das lutas internas pelo aparato diante
dos escombros de miserabilidade e indigência
da nossa Classe Trabalhadora. Daí em diante
o aprofundamento da desprezível carniﬁcina
política foi ora transparente ora dissimulado
mas absolutamente claro!
Assim sendo, em respeito à nossa Militância e aos muitos Dirigentes que tanto admiro e
por total falta de identidade com as posições
assumidas nos últimos meses pela maioria
das Instâncias Nacionais (culminando com o
apoio a Candidatura de Dilma!) tenho clareza
que melhor será para a organização e estruturação do Partido o meu afastamento e a minha
permanência como Militante Fundadora do
PSOL, sempre à disposição das nobres tarefas de organização das lutas do nosso querido
povo brasileiro! Avante Camaradas!
Maceió, 19 de Outubro de 2010
Heloísa Helena
Fiz essa leitura – esse registro foi feito ontem –
apenas em respeito e admiração a essa grande companheira.
Sr. Presidente, faço esse registro e peço a V. Exª
que faça inserir nos Anais da Casa não só o comunicado da Senadora Heloísa Helena como também a
matéria que trago aqui do jornal sobre as denúncias
que faço do caso Emgerpi.
Agradeço a V. Exª.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR HERÁCLITO FORTES EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Heráclito Fortes.
Sua solicitação será atendida, em conformidade com
o nosso Regimento.
Com a palavra, pela inscrição, a Senadora Níura Demarchi.
A SRª NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Srª
Presidente, Senadora Serys, ontem eu estive nesta tribuna valorizando um dos pilares que representa e que
é inerente à função de Estado: a educação do País e
os nossos professores. Quero também cumprimentá-la,
desde já, pelo encorajamento que a senhora manifestou
ontem na questão da classe política brasileira voltada
às forças também femininas no Legislativo. Santa Catarina elegeu três Deputadas estaduais, o que muito
nos orgulha, e deverá vir também à Câmara Federal
uma mulher catarinense.
Então, quero cumprimentá-la e também, dentro dessa estrutura, Srs. Senadores presentes, falar
um pouco daquele outro pilar que considero inerente à função de Estado, que é a segurança pública. E,
diante da nossa segurança pública, quero valorizar a
estrutura do programa de governo do nosso candidato
do PSDB, o futuro – se Deus quiser – Presidente do
Brasil, José Serra, que coloca o Ministério da Segurança Pública como pauta importante de função inerente ao Estado.
A esses proﬁssionais, esses que cuidam da segurança do nosso País, em homenagem a eles, que
estão todos os dias, seja a polícia civil, a polícia militar ou o corpo de bombeiros deste País, sejam eles
bombeiros militares ou bombeiros voluntários, manifesto aqui o nosso apoio e a nossa breve palavra no
que diz respeito à proposta de emenda à Constituição
que está na Câmara dos Deputados. Tive um amplo
apoio também do Estado, desse corpo da segurança
pública do Estado de Santa Catarina, para que eu me
manifestasse integralmente a favor dessa PEC, a qual
passo a relatar:
Tramita na Câmara dos Deputados a Proposta
de Emenda à Constituição nº 446-A, de 2009, à qual
foram apensadas as PECs nºs 300/08, 340/09, 356/09,
414/09 e 425/09, todas elas tendo, em comum, a preocupação com os baixíssimos soldos percebidos pelos servidores policiais em praticamente todo o Brasil.
Essas propostas, ora consolidadas na PEC nº 446-A,
também de 2009, reﬂetem o reconhecimento das condições precárias em que vivem nossos servidores
policiais; reﬂetem, também, o desejo dos Parlamentares do Congresso Nacional de atender às antigas,
insistentes e sobretudo justas reivindicações daqueles
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que arriscam suas vidas para garantir a segurança
da população.
O Brasil, Srª Presidente, tornou-se, nas últimas
décadas, um País violento. Essa violência, que tem
raízes na cultura do individualismo, nos baixos índices de educação do nosso povo, na exclusão social,
na fragmentação dos valores da família e também
sociais e na sensação de impunidade generalizada,
manifesta-se em todos os setores da sociedade e em
todos os momentos do nosso cotidiano.
As estatísticas são apavorantes, Srs. Senadores,
superando muitas vezes os indicadores de países em
guerra. Basta lembrar, por exemplo, que os homicídios
ocorridos no primeiro semestre deste ano – já não
digo de todo o Brasil, mas apenas no Estado do Rio
de Janeiro – foram duas vezes superiores às mortes
registradas, no mesmo período, no Afeganistão.
O jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 1º de
setembro último, divulgou dados da pesquisa Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) 2010, que
revela ter a taxa de homicídios no Brasil crescido 32%
nos últimos 15 anos – o índice, que era de 19,2 mortes
por grupo de 100 mil habitantes em 1992, elevou-se a
25,4 mortes, para o mesmo contingente, em 2007. Isso
é avassalador, Srª Presidente e Srs. Senadores.
Aliás, naquele ano de 2007, o jornal O Globo
publicava também os resultados de uma pesquisa
sobre a criminalidade em nosso País. Os resultados,
comparados com os obtidos numa pesquisa idêntica
realizada nos Estados Unidos, demonstravam sobejamente que a segurança pública não tem sido tratada
entre nós com a prioridade que requer.
Entre outros dados interessantes, o periódico
informava que nos Estados Unidos havia 739 presos
para cada 100 mil habitantes, enquanto no Brasil essa
taxa era de apenas 191 presos.
A mesma matéria informava que 64% dos homicídios eram esclarecidos nos Estados Unidos; em
São Paulo, esse índice era de 12% e, no Rio de Janeiro, 2,7%, o que representa quase um estímulo à
bandidagem.
O combate à delinquência e à criminalidade passa por ações diversas, de âmbito social e também de
caráter repressivo. A violência, Srªs e Srs. Senadores, requer políticas públicas voltadas para a inclusão
social, para a educação, para o resgate de valores
morais, conjugadas com medidas repressivas mais
eﬁcazes, que ponham ﬁm à permanente sensação de
impunidade.
Precisamente nesse ponto, Srª Presidente, assenta-se o fulcro da citada PEC nº 446-A/2009, que,
por meio de alterações ao art. 144 da Constituição Federal, visa melhorar a remuneração dos policiais civis,
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policiais militares e bombeiros militares, restaurando
sua dignidade e dando-lhes condições de prover as
suas famílias com o atendimento de necessidades
básicas.
Se é certo que o combate ao crime requer o aparelhamento e a modernização dos órgãos de segurança
pública, é mais certo ainda que esse aparelhamento
deva começar pela remuneração digna desses bravos
soldados, que, por um soldo irrisório, arriscam suas vidas, deixando suas famílias em permanente situação
de insegurança.
Assim, apelo aos nobres Parlamentares da Câmara dos Deputados para que votem o mais breve
possível, em segundo turno, a PEC nº 446-A/2009; e
encareço, desde já, aos colegas desta Casa Legislativa, que também façamos aqui a nossa parte, quando a matéria nos for encaminhada, aprovando sem
delongas essa proposta que, ao beneﬁciar com toda
justiça os servidores policiais civis, policiais militares e
bombeiros militares, contribuirá ao mesmo tempo para
a redução da criminalidade em nosso País.
Faço este breve pronunciamento, Srª Presidente,
na certeza de que a função inerente ao Estado, que é
um dos grandes pilares da segurança pública, precisa
e deve ser um programa de Governo. E está clara para
o PSDB, está clara para o nosso candidato à Presidência da República, José Serra, essa formalização
do Ministério da Segurança Pública.
Faço este pronunciamento em louvor aos nossos
aguerridos delegados de todo o País, especialmente os delegados do Estado de Santa Catarina. Faço
aqui uma homenagem ao delegado Dr. Uriel Ribeiro,
da minha região; ao Comandante da Polícia Militar,
Tenente-Coronel Vonk; e também a todos os que fazem parte das Delegacias Civis e Militares e dos Corpos de Bombeiros do nosso País, para que realmente
tenham a voz e a vez no Congresso Nacional e para
que tenham, dentro da política séria, da política forte
no País, uma estrutura ministrada e absorvida por um
Ministério de Segurança Pública, cabendo a todo o
povo brasileiro decidir pela sua eﬁcácia.
Muito obrigada, Srª Presidente, pelo tempo que
me concedeu
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senadora Níura.
Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu
gostaria de fazer uma saudação aos alunos da Escola de Ensino Fundamental José da Costa Pereira, de
Orizona, Goiás. Sejam muito bem-vindos os alunos e
os proﬁssionais que os acompanham, os proﬁssionais
de educação, com certeza, professoras e professores.
Sejam muito bem-vindos!
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Com a palavra, pela Liderança do Governo, o
Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PMDB – RR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer dois registros
rápidos. O primeiro deles é o de agradecimento a todo
o povo de Roraima pela votação expressiva que tive.
Nesta eleição, fui o político mais votado no Estado, fui
o Senador mais votado. Tive mais votos do que todos
os candidatos que concorreram a vagas no Senado,
a vaga no Governo e a vaga na Presidência da República. Portanto, aqui quero, com muito orgulho e muita
humildade também, agradecer ao povo de Roraima a
votação que tive, reaﬁrmando meus compromissos de
trabalhar pelo Estado.
Estamos disputando um segundo turno no Estado, apoiando o Governador José Anchieta, candidato à
reeleição, mas fazendo uma campanha limpa, de forma
aberta, sem agressões, querendo fazer com que a política seja ampliada no nosso Estado. Quero reaﬁrmar
ao povo de Roraima o meu compromisso de trabalhar
ainda mais, nos próximos oito anos, pelo nosso Estado. Sei que tenho trabalhado muito. Sou campeão em
levar recursos para o nosso Estado. E quero continuar
a fazer isso, Srª Presidente, para que o povo de Roraima possa se orgulhar do Senador que elegeu.
O segundo registro que eu gostaria de fazer é sobre a busca de entendimento para que tenhamos uma
Ordem do Dia. Tínhamos marcado uma reunião com
a Presidência da Casa e Lideranças, mas, como não
há quórum para votação, para abertura dos trabalhos
de votação, não temos 41 presenças, quero registrar
aqui a posição do Governo. Fica, então, conﬁrmado
que não haverá Ordem do Dia por falta de presença.
Na próxima reunião em que houver Ordem do Dia,
estaremos aqui novamente para construir uma pauta
conjunta, de entendimento com todas as lideranças da
Base do Governo e também da Oposição.
Fica o meu agradecimento à Presidenta Serys,
que fez um esforço para que tivéssemos essa reunião
de entendimento para construir a pauta, mas, infelizmente, por causa das ausências, não tivemos condições
de fazer a reunião. Portanto, Srª Presidente, ﬁca aqui o
registro de que não haverá hoje, da parte do Governo,
entendimento algum para que realizemos a Ordem do
Dia, já que não há o número efetivo solicitado.
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Romero Jucá, pelo
comunicado.
Antes de passarmos a palavra ao Senador Pedro
Simon, o próximo inscrito, gostaríamos de anunciar
mais uma vez – já falamos desta Presidência – a pre-
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sença dos Vereadores do meu Estado de Mato Grosso, do Município de Xavantina: os Vereadores João
Bosco Nascimento, João Carlos Capelari, Paulo César
Trindade e a Vereadora Adelcimeire Bispo Sirqueira.
Sejam muito bem-vindos à nossa galeria, à nossa tribuna de honra. São Vereadores do nosso Município
de Xavantina. Obrigada. (Pausa.)
Na ausência do Senador Pedro Simon, que estará entrando em plenário nos próximos instantes, passamos a palavra ao Senador José Bezerra. Senador
José Bezerra, por favor. (Pausa.)
O Senador Pedro Simon chegou. Senador Pedro
Simon, já anunciei a palavra ao Senador José Bezerra. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Pedro Simon e, logo
de imediato, o Senador José Bezerra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Ele
falaria meia hora. Quando ele viu que eu não estava
aqui... O Senador Jucá está muito tenso. É que ninguém sabe o resultado da eleição. Está muito parelho.
Todo mundo sabe é que, seja quem for o eleito, o Líder do Governo vai ser ele. É a única garantia que a
gente tem: que o MDB estará no Governo com quem
ganhar e que o Senador Jucá será o Líder do Governo
de quem ganhar.
Srª Presidente, Srs. Parlamentares, no próximo
dia 4 de novembro, estarei na Feira do Livro de Porto
Alegre, no lançamento de uma publicação baseada
nas reﬂexões que ﬁz nesta tribuna. Uma vez que reuni
os principais textos sobre a questão na impunidade, o
nome do livro é exatamente este: A impunidade veste
colarinho branco.
Primeiramente, por que um livro sobre impunidade no Brasil? Porque o Brasil é o país da impunidade.
Mais do que isso, a impunidade é a causa maior de
uma série de outros problemas, como a violência, o
analfabetismo, a falta de medicamentos. Muitos vezes
nos debruçamos tão somente sobre as consequências
das nossas maiores mazelas e damos pouca atenção
às verdadeiras causas. E, como essas não são atacadas como devido, acabam alimentando e incentivando
esse conjunto de sequelas que forma o que eu chamo
de barbárie humana.
O que inspirou o título do livro?
Eu tenho dito e tenho repetido que o pobre não
conhece a Justiça. O pobre conhece a polícia. Eu não
digo que aquele que rouba, não importa o valor, tenha
que ﬁcar impune. Fosse assim, teria que mudar o tema
central e o enfoque do meu livro. Mas, por que tão somente o pobre vai para cadeia? Por que só ele tem que
pagar à sociedade pelo respectivo delito?
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Mas o crucial e que realmente me motivou a escolha do tema é que a impunidade nas chamadas camadas superiores, expressão pela qual eu também não
alimento nenhuma simpatia, tem um efeito corrosivo
sobre a sociedade de um modo geral. A impunidade
para os que têm poder dá a todos a sensação de que
não é preciso respeitar as leis. De que tudo pode, sem
ser alcançado por elas. Daí, a sonegação, a pirataria,
a inadimplência, nem sempre motivada. E a corrupção, obviamente. Só que, quando praticada por aquela
mesma camada de cima, tem a proteção da justiça,
intermediada por advogados de renome.
Se pobre, aí não importa o delito, nem mesmo se
o praticou. Se é pobre, basta ser suspeito, muitas vezes exatamente pelo fato de ele ser pobre e/ou pobre
e negro, a polícia o alcança. Alcança e, muitas vezes,
alcança, julga, condena e mata. Como no caso do motobói Eduardo, em São Paulo, e de tantos outros que
não mereceram nem mesmo os olhos e a audiência
da mídia, que por eles não se interessaram.
Tem gente que associa tamanha impunidade no
Brasil ao nosso passado colonial, enquanto berço de
um patrimonialismo que sobrevive e que se renova.
Ora, já se vão quase 200 anos de República,
tempo suﬁciente para termos mudado as eventuais
deformações de nosso passado colonial. O que acontece, querida Presidente, é o que eu chamei, no livro,
de “déﬁcit de cultura democrática”, porque, durante
todo esse tempo, o País viveu longos períodos de ditadura, incluída a mais recente, a militar, que durou
mais de 20 anos.
Se olharmos com mais atenção, veremos que período mais duradouro e seguro de ares democráticos é
o de agora, com a chamada Constituição Cidadã do Dr.
Ulysses, que também já ultrapassou duas décadas.
Acho, entretanto, que estamos demorando em
demasia para algumas mudanças necessárias no sentido de modiﬁcarmos uma realidade que periga minar,
novamente, a nossa estrutura institucional. A reforma
política, por exemplo. O Congresso Nacional tem que
ser mais representativo do povo brasileiro, e não um
estoque de produtos vendidos pelos melhores marqueteiros. A instituição pilar da democracia não pode permanecer no rodapé da legitimidade popular. A história
mostra o que acontece às nações onde ruem essas
mesmas instituições pilares.
Presidente, a corrupção é o braço ﬁnanceiro da
impunidade. O caminho de passagem para a barbárie
humana. A corrupção só existe porque se sente protegida pela impunidade. Tanto o corruptor quanto o
corrupto agem livremente porque sabem que o fazem
na mais absoluta impunidade.
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Acontece que, lá fora, a impunidade nem tangencia o que se passa por aqui. Acontecimentos recentes
nos Estados Unidos, como o da pirâmide ﬁnanceira,
agora, há pouco tempo, que dilapidou recursos de
muitos, dão uma ideia de como lá a corrupção é alcançada pela polícia, pela Justiça e pela política. O
mentor da tal pirâmide lá nos Estados Unidos já não
usa mais os seus ternos bem talhados ou seus aviões
particulares. Trocou-os pelo uniforme vistoso de uma
penitenciária.
Lá no Japão, não são raros os casos de suicídios, inclusive de ex-ministros, de quem é pego cometendo atos de corrupção. No Brasil, ao contrário, o
corruptor e o corrupto desﬁlam tranquilamente pelas
colunas sociais.
As grandes mudanças políticas que aconteceram
no País, nos últimos anos, podem ser creditadas, notadamente, à pressão popular. A anistia política, depois
de um amplo movimento da sociedade organizada. As
eleições diretas, após um dos mais importantes movimentos de rua já vistos na nossa história.
O chamado Diretas-Já, como prova de que não
há cheiro de pólvora que resista a um povo que quer
mudanças no rumo da sua história.
O Congresso teimou em não permitir eleições
diretas. Mas, mesmo que indiretamente, a eleição de
Tancredo, um civil, foi um sinal evidente naquele momento de que nós estamos vivendo uma mudança de
rumos. Não adiantava, naquele momento, que se fechassem novamente as portas, porque a população
as forçaria e ocuparia e o espaço democrático haveria de voltar.
Outro movimentos de rua que mudou os rumos
da política deste País foi quando do impeachment
do então Presidente Collor. Aí, entraram em cena os
chamados caras pintadas. Os estudantes puxaram as
ﬁleiras de uma marcha que fez do luto uma bandeira
pela ética na política.
A mídia, a mesma que havia construído um personagem ﬁctício para ocupar a cadeira mais importante
da República, ajudou a catapultá-lo, pressionada pela
força das ruas.
Em tempo mais recente, não há dúvida de que
teria sido outra a história do Governador de Brasília,
não fosse o movimento que tomou conta dos estudantes, que voltaram a enfrentar a força bruta. Foram para
a frente dos tribunais e ele foi afastado.
A impunidade no Brasil só vai acabar, ou, sendo
mais realista, só vai diminuir para valer quando o povo
se der conta da sua força, quando a sociedade organizada entender o seu papel e continuar percebendo
que as ruas são o seu espaço mais democrático.
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O Congresso Nacional perdeu um dos mais belos
e importantes instrumentos de combate à corrupção:
as Comissões Parlamentares de Inquérito, as célebres
CPIs, que ainda estão vivas na memória as lembranças
de algumas delas que ﬁzeram história: a do impeachment, a dos Anões do Orçamento, por exemplo.
Ali investigava-se à luz dos fatos. Hoje, o que mais
importa numa CPI são as luzes dos holofotes.
Minha candidata! Votei com muita alegria na Marina, que chega agora. Fiquei impressionado com a
atuação da Marina no programa do Jô Soares. Ocupou todo o espaço e, além do espaço que ela ocupou,
foi prorrogado.
As informações que eu tenho é de que o Jô nunca recebeu tantas manifestações de carinho como na
sua manifestação.
E eu gostei muito quando ele se despediu de ti:
Tchau, Marina! Daqui a quatro anos, tu venhas mais
uma vez no meu programa, mas naquela vez como
Presidente da República. Uma grande mulher, uma
grande mulher!
Agora eu estou até nervoso para falar na frente
da Marina. Não estava preparado, ninguém me avisou.
Mas eu peço para a assessoria aqui: vou dar o meu
primeiro volume exatamente para a Marina. (Pausa.)
A Srª Marina Silva (PV – AC) – Muito obrigada.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – As CPIs
viraram instrumentos de barganha. E pior: de chantagem! Foram desmoralizadas pelo cheiro de pizza. Ninguém mais acredita nos propósitos ditos com pompa e
circunstância diante das câmeras e dos microfones.
Pior: é mais lesivo ao País uma investigação mal
conduzida ou premeditadamente para levar a nada
do que a não investigação. O pior dos mundos é o
atestado de idoneidade indevida que a CPI termina
mostrando.
As CPIs foram banalizadas. Cada integrante cuida
de buscar elementos que busquem minar o adversário
político, no âmbito nacional, ou do respectivo grotão,
para eliminá-lo nas eleições.
Como no Congresso, embora haja tantos governistas, tantos partidos políticos dividem-se entre governistas e não governistas, sendo que esses, os não-governistas, também já foram governo, as tais chantagens
tornam-se um acordo de bastidores do tipo: “Eu não
investigo os teus, e tu não investigas os meus”. Daí a
tal pizza. Daí a impunidade. Daí a falta de legitimidade
do Congresso. Daí os riscos institucionais.
Parece não haver dúvida de que a impunidade
no Brasil não se alimenta na falta de leis. Ao contrário: em alguns segmentos, temos um aparato legal
invejável, como em outros países. A nova legislação,
que trama de crimes de lavagem de dinheiro, da qual
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fui Relator no Senado, por exemplo. Então, apareceu
uma questão lógica e óbvia: se existem leis e se o mal
permanece, é porque elas não estão sendo cumpridas a contento.
Desvios cometidos por políticos, por exemplo,
chegaram a ser enfadonhos no noticiário, principalmente nos últimos tempos. Existem alguns personagens
que povoam a mídia, quando o assunto é corrupção,
desde o século passado, para não dizer desde o milênio passado. Foram presos? Devolveram o dinheiro
roubado? Nunca foram presos, nunca devolveram dinheiro algum.
A imprensa monta verdadeiros estúdios de transmissão no Congresso Nacional. Não precisa nem mesmo marcar audiência. Ao contrário: acende o holofote, e
vê-se cercada por Parlamentares ávidos pela ribalta.
No Executivo, menos. Mas a maior transparência
na divulgação de informações faz com que haja também
um controle maior na mídia da chamada Esplanada.
Com o Judiciário tem sido diferente, pelo menos
até tempos recentes. A toga parece ter criado uma aura
de respeitabilidade, reverência, que parece ter chegado aos limites da intimidação. Alguns fatores têm sido
cruciais, uma mudança recente, ainda que tímida. A
TV Justiça, assim como a TV Senado, abriu o processo
legislativo ao conhecimento público. A TV do Judiciário
trouxe para as nossas salas o linguajar soﬁsticado dos
juristas e, ﬁnalmente, está conseguindo torná-lo um
pouco mais inteligível. O Supremo, por exemplo, para
quem já acha soﬁsticado o signiﬁcado do verbete – que
está acima de tudo, súpero, referente a Deus, derradeiro, último, extremo, superior, sumo –, tudo ainda soa
simples comparado com o tal “pretório excelso”. Mas
o que é mais importante dessa maior transparência:
levou o Judiciário para fora dos tribunais.
Eu acho também que determinados Ministros, eu
diria mais midiáticos, acabaram por abrir as portas do
Judiciário para a mídia nesses tempos recentes. Mesmo que a grande maioria não concorde com determinadas justiﬁcativas, como no caso de um soﬁsticado
plantão para atender na noite do mesmo dia um banqueiro suspeito de lesar o erário, como dizem muitos:
o sistema prisional brasileiro tem sido muito mais uma
universidade do crime. O preso não é reabilitado para
viver novamente em sociedade. Ao contrário, tende a
seguir o caminho perverso entre o leve e o hediondo.
Há carceragens no Brasil chamadas institucionalmente de depósitos de presos. Triste, mas com o que
mais se parece na realidade as nossas casas de detenção: um amontoado de pessoas trocando experiências
nefastas e submetidas ao único tipo de lei: a do mais
forte. Não raramente um emaranhado de chantagens e
de corrupção cometidas exatamente pelos chamados
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agentes da lei. Que lei? A que prega ressocialização
ou a da sobrevivência? Há no Brasil uma cultura “detencionista”, que estabelece um contraditório. Existem
milhares de mandados de prisão que deixam de ser
cumpridos por falta de lugares, ao mesmo tempo de
uma forte pressão popular no sentido de que essas
mesmas prisões sejam concretizadas.
A violência urbana conspira nesse sentido. O indivíduo pratica um crime considerado comum e é preso. Na prisão, torna-se um perito em criminalidade. Ao
mesmo tempo, a sociedade, pressionada pelo medo da
violência, exige uma solução imediata do Estado.
Então, por que não priorizar, como já previsto
nas nossas leis, as chamadas penas alternativas?
Aí não haverá impunidade, porque quem praticou tal
delito será punido e pagará à sociedade pelo mal que
cometeu. Mas através de uma ação produtiva que visa
o interesse público. Desde, é claro, que os crimes não
sejam hediondos, a pena alternativa recupera o preso,
sem maiores custos, e ganha a sociedade.
Eu procurei, nesse livro, levantar algumas questões que podem servir de moldura ou de ambiente
para a nossa situação de corrupção e de impunidade,
enﬁm, de como o dinheiro público é desviado de suas
ﬁnalidades mais nobres.
Nesses últimos tempos, o que mais se ouviu
falar foi sobre o Estado mínimo, leis de mercado, privatizações, Consenso de Washington; que o mercado
seria capaz de se autorregular, voltando ao equilíbrio
depois de uma crise econômica; que o Estado deveria
permanecer tão somente com as aﬁnidades ditas sociais; que o Estado, na verdade, atrapalha a iniciativa
privada; que uma tal mão invisível seria capaz de resolver qualquer risco sistêmico, para utilizar também
uma expressão muito em voga.
De repente, uma crise profunda, a sanha do lucro
fez engasgar o sistema. Onde estava a chamada mão
invisível? Como invocá-la? Risco sistêmico! Chama o
Estado! Mais de 1 trilhão de dólares à disposição de
quem? Do mercado e dos banqueiros. Mais de 1 trilhão
de dólares! Então, a tal mão invisível tornou-se visível
e previsível, mas essa mão continua invisível no risco
sistêmico da fome. Mas de um bilhão de pessoas sem
comida, dentre as quais 130 milhões de crianças chorando de fome. Chama o mercado? Nem o mercado,
nem o Estado, porque o mercado não se move pelo
pudor, e o Estado já foi privatizado e se move pelos
interesses do mercado.
Para se legitimar, o mercado criou uma espécie
de religião chamada consumismo. Quem não adere aos
seus preceitos é excluído. Então, vale qualquer artifício
para se incluir, mesmo que os adeptos não se pautem
necessariamente por princípios éticos. Vale inclusive
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a violência. O grande instrumento de conversão é a
mídia. Ela é, na verdade, o profeta do consumismo.
Uma religião que cultua o ter, mesmo que seja em
detrimento do ser.
Há um discurso – surrado, diga-se de passagem
– sobre descentralização do poder. Louvável, aliás. O
Município é a instância mais próxima do cidadão. Aliás,
é onde mais ele se sente dentro. Acontece que essa
tão propalada descentralização das atividades nunca
foi acompanhada de uma necessária desconcentração
dos recursos públicos.
Os prefeitos, que antes ocupavam o tempo na administração dos Municípios, passaram a desﬁlar pelos
corredores das capitais do Estado e da capital Brasília
em busca dos recursos ﬁnanceiros que lhes faltam para
sanar os problemas que absolutamente sobram.
Acontece que essa concorrência não é das mais
fáceis e nem sempre das mais éticas. Quem tem o poder de fazer Orçamento e de liberar recursos tem também o poder da barganha, nem sempre municiado das
melhores intenções. Os sucessivos escândalos com
as emendas orçamentárias, principalmente as individuais, são o melhor exemplo dessa má prática. Evidentemente, não se podem generalizar esses atos lesivos
aos cofres públicos, mas os casos têm se multiplicado
cada vez mais, sem que se possa também atribuir culpa aos prefeitos. Também generalizadamente. Muitas
vezes é a única maneira de eles alcançarem recursos
para ﬁnalidades que não podem esperar.
Lembre-se, por exemplo, o caso das ambulâncias
com preços superfaturados que foram objetos de uma
CPI. Ou os prefeitos se submetiam às planilhas elaboradas pelos corruptores ou ﬁcavam sem um instrumento
que para muitos é a única alternativa para a questão
da saúde nos seus locais. Aliás, foram provas mais do
que concretas, e eu também não ouvi dizer que algum
corruptor ou algum corrupto tenha devolvido algum recurso subtraído nessas tenebrosas transações.
A impunidade também é a causa das nossas
tragédias! Quem ainda se lembra das tragédias das
enchentes de Santa Catarina? Dos furacões? E que o
ano de 2010 iniciou-se com um enorme deslizamento
de terra em Angra dos Reis? E Niterói? Uma comunidade inteira sob escombros.
Pois é! São comoções que duraram o tempo dos
índices de audiência na televisão. Tão pouco tempo e
acontecimentos engolidos pela memória ou pela falta
de memória. Até que outras tragédias sejam estampadas na nossa sala, pelo noticiário. Cenas de novela da
vida real. Com começo, meio e ﬁm e que não valeira a
pena ver de novo, mas que desgraçadamente veremos
porque, no Brasil, a comoção e a indignação não são
acompanhadas pela devida ação.
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Em Niterói, por exemplo, aquelas famílias construíram suas casas sobre um lixão. Chorume que se
transformou em lágrimas. O Poder Público sabia que,
poucos anos antes, ali se depositavam os restos da
cidade. E não se tomou qualquer providência, não
se tomou nenhuma iniciativa; a não ser a coragem e
o trabalho dos bombeiros, nada parece ter acontecido, nem antes, nem depois da tragédia. Outras virão.
Enchentes como em Santa Catarina, secas como no
Nordeste e no meu Estado, o Rio Grande do Sul. Ou
– nisso quase ninguém acreditaria – a falta d’água nos
rios do Pantanal e da Amazônia.
A tragédia de Niterói foi alertada quatro anos antes, e ninguém tomou providências, ninguém foi responsabilizado. Aqueles mesmos que laconicamente
minimizaram a nossa desgraça, comparando-a com
tsunâmis e terremotos em outros países. Até quando?
Até a próxima tragédia transformada em campeã de
audiência. Ou até a vindoura comoção transformada
em dignidade? Mas, mais uma vez, não em ação.
Na questão das nossas perdas em termos de valores e referências, eu procurei fugir de um discurso que
parecesse saudosista. Sei que não há como voltar aos
meus tempos de guri ou às mesmas preocupações, aos
mesmos métodos da minha convivência com os alunos
de cinco décadas atrás na Universidade de Caxias do
Sul. Teria que eliminar Banda Larga, GSM, ABS, GPS,
orkut, twitter e tantas outras modernidades.
Os avanços tecnológicos são inevitáveis e saudáveis, diga-se de passagem. Não se imagina viver sem
eles nestes nossos tempos. Embora a maior facilidade
seja dos mais jovens, não pode haver idade limite para
utilizá-los. Mas não há dúvida de que os novos tempos
vieram com a perda de alguns valores que deveriam
ser perenes. Não pode ser considerado jurássico quem,
por mais avançada idade, ainda defenda o respeito ao
próximo, a solidariedade, a fraternidade, a compaixão
e a ética. Não pode ser saudosista, no seu sentido
pejorativo, quem rememore princípios da humanidade
em tempos de barbárie humana.
É por isso que eu procuro reiterar nos meus
discursos e nas minhas publicações valores como os
escolhidos nos temas e lemas atuais da Campanha
da Fraternidade, e referências como os personagens
que não podem ser lembrados apenas em cerimônias
especiais. Nessa minha publicação, eu trago exemplos de vida: Dona Zilda Arns, Dom Hélder, Nelson
Mandela e o nosso Senador Jefferson Péres. Todos
eles dispensariam maiores comentários, mas os seus
exemplos, como valores de referência, não podem ser
jamais esquecidos.
Fico imaginando, por exemplo, o Senador Jefferson, nesses tempos de descoberta de atos secretos
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sob tapetes azuis no Senado Federal. Ele pessoalmente faz muita falta, mas mais falta ainda faz o seu
exemplo de vida.
Procurei também lembrar algumas experiências
bem sucedidas do combate à corrupção e à impunidade. Como Líder do Governo Itamar no Senado Federal, sugeri aqui a ação de uma comissão permanente
para investigar possíveis casos de corrupção praticados em todos os escalões da Administração Pública,
bem como medidas que coibissem esses tipos de
desvios de conduta. De pronto, o Presidente Itamar,
nosso novo colega eleito e que logo estará aqui para
mais uma vez representar Minas Gerais, criou a CEI
(Comissão Especial de Investigação), constituída por
cidadãos representativos da sociedade civil.
A mera existência da Comissão já se transformou
em mecanismo de inibição para potenciais ações lesivas ao Erário. Contra a corrupção e principalmente
contra a impunidade. Foi, sem dúvida, uma experiência das mais signiﬁcativas. Tivesse ela continuado,
certamente, muitos dos exemplos dos desvios que
se sucederam depois não teriam sido abordados; ou,
mais ainda, nem mesmo teriam sido concebidos. Infelizmente, embora uma ideia cultivada como o melhor
dos propósitos, ela foi podada em um dos primeiros
atos do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Continua podada, aliás. Quem sabe aguardando melhor viço no próximo governo?
Outra ideia igualmente exitosa foi a ação conjunta
dos três Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário
– contra a impunidade, um sonho que se realizou pelo
menos por um período, também no Governo Itamar. Os
três Poderes juntos na mesma mesa falando, debatendo
e discutindo o combate à impunidade. O Presidente da
República, o Presidente do Supremo, o Presidente do
Senado, o Presidente da Câmara, o Ministro da Justiça e o Procurador-Geral da República para debater e
discutir ações conjuntas. Bons tempos aqueles!
Defendo também a tese de que devemos, com
urgência, nos debruçar sobre a construção de novos
paradigmas de desenvolvimento. A questão central é:
que País queremos? Batemos muito na tecla sobre o
País que temos, mas não tenho assistido, há muito tempo, a uma discussão mais aprofundada sobre o projeto
de desenvolvimento verdadeiramente nacional.
Temos todos os principais recursos do planeta,
o maior rio, a maior ﬂoresta, todos os microclimas, e
ainda ﬁcamos no máximo tentando nos equilibrar na
adaptação a um modelo que nem sempre nos diz respeito. Fazemos um jogo com regras ditadas de fora
para dentro e nos regozijamos de, apesar de tantas
crises, termos dado certo.

OUTUBRO48073
2010

Quinta-feira 21

É preciso, portanto, que acrescentemos uma
questão: deu certo? Mas para quem? Não vamos
nos esquecer que, apesar de estarmos entre os países mais ricos economicamente no planeta, ainda
permanecemos com uma das piores disparidades de
distribuição de renda entre todas as nações. Quando
se diz que diminuiu a diferença entre ricos e pobres,
é preciso lembrar que muito se deve a esta verdadeira
dádiva que é a distribuição de alimentos e bolsas. Ter
tanta gente vivendo de migalhas no Brasil, um País
tão rico em potenciais, continua sendo uma verdadeira vergonha.
O que fazer, então, se a impunidade é um dos
nossos maiores males e uma das nossas maiores
desgraças?
Eu não tenho dúvida de que a chave mestra de
combate à impunidade no Brasil está no último item
do que, até pouco tempo atrás, se colocava como
derradeiro dispositivo em todas as leis, inclusive as
de combate à corrupção: “Cumpra-se; revogam-se as
disposições em contrário”.
O ﬁm da impunidade signiﬁcará uma ferida de
morte à corrupção, não só nas questões relativas aos
recursos públicos: o cidadão saberá que, cometido o
erro, independentemente de qual seja, ele será punido
nos termos da lei.
Eu busquei um conceito que melhor explicasse
essa situação: anomia social. Um ambiente de certeza de impunidade, as pessoas não se sentem mais
impelidas a cumprir a lei, não respeitam mais as instituições. Daí o Estado paralelo, a milícia, a corrupção
renovada, a impunidade realimentada. O tal “jeitinho”
brasileiro talvez seja produto disso tudo.
Há pouco tempo, o professor da Universidade
Federal Fluminense Alberto Carlos Almeida publicou
um livro muito importante. Nome: A Cabeça do Brasileiro. Trata-se de um estudo de recomendável leitura
para que possamos entender bem quem e por que o
brasileiro recorre frequentemente a certos artifícios,
mesmo que sejam contrários à boa ética. Recorrer a
dádivas para se posicionar à frente de alguém que, por
direito, lhe antecede, pode ser um exemplo.
Segundo a pesquisa, dois terços de todos os
brasileiros já utilizaram o “jeitinho”. Diz o autor: “O jeitinho brasileiro é importante na nossa sociedade não
apenas por ser muito difundido, mas principalmente
pelo fato de nos permitir entender por que o Brasil tem
tanta diﬁculdade em combater a corrupção. Ele já foi
objeto de estudo de antropologia; faltava abordá-lo com
dados quantitativos, o que foi feito pela Pesquisa Social Brasileira. Desse modo, pela primeira vez, o Brasil
tem a chance de entender o Brasil, os brasileiros têm
a chance de saber por que a cultura da corrupção é
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tão enraizada entre nós. A pesquisa mostra que isso
acontece porque a corrupção não é simplesmente a
obra perversa de nossos políticos e governantes. Sob
a simpática expressão ‘jeitinho brasileiro’, ela é socialmente aceita, conta com o apoio de muita gente que
a encara como tolerável”.
Por exemplo, a pesquisa também mostra que,
quando perguntados sobre o fato de uma pessoa que
conhece um médico passar na frente na ﬁla do posto
de saúde, os brasileiros acham, em termos percentuais maiores, que se trata de um jeitinho, mais do que
a prática de uma corrupção.
Difícil de imaginar que se possa mudar alguma
coisa por meio de novas leis, primeiro se elas não forem cumpridas, segundo se continuar a vigorar a tal
cultura da corrupção ou do ‘jeitinho brasileiro’. Então
que todos os esforços sejam carreados no sentido de
que as leis sejam cumpridas, independentemente de
quem e para quem. Para todos, indistintamente.
Repito, para ser, como sempre, enfático, não haverá nenhuma mudança de comportamento institucional
de dentro para fora. Há que se ter uma pressão de fora
para dentro, uma espécie de controle social da ação
pública em todos os Poderes: no Executivo, no Legislativo e, agora, no Judiciário. Daí a proposta, no meu
livro, de uma gestão democrática do Judiciário, com a
criação dos Conselhos Regionais de Justiça.
Por que, por exemplo, todas as partes de um
processo – autor, réu – têm prazos legais a serem
observados, a serem cumpridos, e essa mesma obrigatoriedade não se aplica aos magistrados? Não estaria aí uma das razões para a tamanha e reclamada
morosidade da Justiça e consequente prescrição de
processos?
Há que se avaliar, portanto, por que tantos processos passam uma vida sem serem julgados. A alegação
principal, de dentro para fora, é a de que faltam magistrados. O ilustre Ministro Cezar Peluso, Presidente do
Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, por exemplo, argumenta que países como
Espanha, Itália, França e Portugal chegam a ter dezoito magistrados para cada cem mil habitantes. Essa
média, no Brasil, é de oito magistrados para cada cem
mil habitantes.
Seria essa, exatamente, a principal razão da
nossa morosidade judiciária, que chega a acumular
80 milhões de processos sem julgamento?
A minha proposta de gestão democrática do Judiciário vem, portanto, no sentido de responder a essa
e a outras questões de forma mais legitimada.
O Judiciário tem também de estar mais próximo
do cidadão, para o bom cidadão. Será ótimo para o Judiciário e, melhor ainda, para o País, muito bom.
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Tenho certeza de que as minhas reﬂexões vêm
em boa hora, exatamente quando o Congresso aprovou
uma lei que mudará, por certo, os rumos da política
em nosso País, uma lei cujo projeto veio exatamente,
como eu acho salutar, de fora para dentro.
Foi a sociedade organizada que forçou o Congresso a votá-la, a aprová-la. Não fosse assim, nada
teria acontecido.
É bem verdade que as últimas eleições ainda
transcorreram em clima de muita incerteza quanto à
aplicação da Lei da Ficha Limpa.
A minha maior preocupação não é o impasse
que se tornou público na sessão do Supremo Tribunal
Federal, depois de onze horas de discussão, na qual
nada se decidiu de concreto sobre a validade da Lei da
Ficha Limpa ainda para as eleições de 2010, a partir da
discussão do recurso extraordinário apresentado pelo
então candidato ao Governo do Distrito Federal. Aﬁnal, o debate sobre o tema já se constituiu em avanço
signiﬁcativo, tendo em vista que ele não vinha merecendo a devida ênfase nas coisas políticas há muito
tempo. As avaliações que se sucederam, estampadas
nos jornais do dia seguinte, seguiram o mesmo caminho: lamentou-se o conteúdo, o resultado da sessão
ou a falta deles. Mas as maiores críticas voltaram-se
na direção da forma como foram conduzidas as discussões, deixando transparecer algo assim como se
a “seleção brasileira de constitucionalistas” houvesse
entrado em campo sem preocupação com algumas
regras do jogo, para cujo desempate, se empatado,
teria de haver uma regra clara.
Não houve. Ficou um impasse.
Apesar de ter dito, no decorrer do livro, que a
linguagem dos magistrados tornou-se mais compreensível para os mortais, principalmente depois da TV
Justiça, o que se viu ali foi um festival de terminologias
rebuscadas, parecendo que cada um dos magistrados
desejava seduzir pela palavra, mais do que pelo próprio conteúdo.
O diretor executivo da Transparência Brasil, Cláudio Weber Abramo, deu o tom daquela sessão, em artigo
publicado na Folha de S.Paulo, de 25 de setembro. Abro
aspas: “Se, a partir daí, o eventual eleitor deduzir que
tudo não passa de teatro, acertará. O Supremo Tribunal Federal continua, como todo o Judiciário brasileiro,
navegando num dilúvio de palavras ociosas”.
Tudo isso sem que, ao ﬁnal, no caso do Supremo
Tribunal Federal, o eleitor ﬁcasse sabendo se os candidatos ﬁcha suja teriam ou não seus votos conﬁrmados
na eleição de 2010.
O ex-candidato substituiu o nome na chapa pelo
da própria mulher. Nas urnas, permaneceu-lhe a foto,
por falta de tempo para substituí-la. Esse fato, por si
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só, já justiﬁca as minhas preocupações, que desﬁlaram
reiteradamente ao longo desse livro. O que aconteceu
em Brasília, emblemático em tantos outros lugares,
foi na verdade o exemplo, mais do que ﬁel, do ‘jeitinho
brasileiro’.
A minha tese se reforça, portanto, no sentido de
que a palavra, se desejamos realmente debelar a impunidade, está hoje com o Judiciário. Ora, essa palavra tem de ser, necessariamente, inteligível, decisiva
e cumprida, sem jeitinhos de qualquer espécie. E que
se faça cumprir a lei, Senhor Judiciário, principalmente
se ela for concebida pelo desejo inconteste da população! E que se ganhe o jogo contra a corrupção, usando
como melhor tática o combate à impunidade!
Eu não tenho dúvida de que, apesar de tantos
percalços, fez-se luz com a aprovação daquele projeto.
E esse facho, como eu disse, veio de fora para dentro,
como eu sempre imaginei. De repente, um novo grande
movimento pela ética na política. A voz rouca das ruas
abriu os ouvidos moucos do Congresso.
Agora é lei o que deveria ser um princípio básico,
independentemente de qualquer dispositivo legal: não
pode representar o povo, e em seu nome decidir sobre seus destinos, quem tenha algo a ressarcir a esse
mesmo povo, por delitos praticados. Só pode fazê-lo
quem tiver ﬁcha limpa.
Para tomar posse em qualquer cargo público,
mesmo depois de aprovado em concurso, no mais rígido concurso, o cidadão comum tem de apresentar
atestado de idoneidade, provar que está quite com
as obrigações ﬁscais e outras exigências. Entretanto,
até aqui, para ser Presidente da República, Governador, Prefeito, Senador, Deputado Federal, Estadual ou
Vereador, nada disso era exigido. Pior: muitas vezes,
o candidato buscava esses cargos exatamente para
fugir dos delitos por ele praticados e se proteger sob
os mantos odiosos do foro privilegiado e da imunidade parlamentar.
Tenho certeza de que, se nada ou pouco acontecer, a população voltará às ruas, Srs. membros do
Supremo, e voltará pelo que tem sido a luta incessante
nesse mais de meio século de vida pública.
Repito, para ﬁnalizar: se a impunidade for ceifada
nos maiores escalões, certamente terá efeitos mais
que benéﬁcos na sociedade como um todo.
Esse é o motivo principal do meu livro. Quem
sabe ele se torne obsoleto, se Deus quiser, obsoleto logo ali, a partir de agora, e permita, enﬁm, uma
decisão positiva do Supremo; dormite porque já não
tem razão, pois as coisas aconteceram para as novas
gerações, para os historiadores do amanhã, para o
País. Quem sabe o meu livro, lá no dia 5, quando for
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lançado, já chegue um fato mais dedicado à história
e não à verdade?
Hoje é quarta, amanhã, quinta, e o Supremo não
disse nada. Olha, os senhores me desculpem, mas eu
estranho muito.
É interessante a nossa Justiça brasileira, a nossa
imprensa brasileira: de repente, não mais do que de
repente, ela não diz uma palavra. A OAB lançou uma
nota importantíssima, cobrando do Judiciário uma
decisão sobre ﬁcha limpa, um cantinho de página. A
Folha, ontem, fez uma entrevista comigo, e nenhuma
palavra. O Estadão, o Globo, a Veja, a IstoÉ, o Jornal
Nacional vinham insistentemente, quando a gurizada
estava na rua, quando havia movimento nesse sentido, foram os grandes responsáveis pela aprovação da
lei pelo Congresso.
Agora, é que o Supremo é diferente; é o ultimo
Poder. Não tem uma palavra, não tem um editorial, não
tem uma notícia, não tem uma pergunta para se saber
se os senhores membros do Supremo vão decidir ou
não vão decidir. Silêncio absoluto. E não tem censura
nenhuma. Ao que sei, ninguém foi proibido; ao que sei,
ninguém fez qualquer ato no sentido de que as coisas
não acontecessem. Nenhuma palavra, nenhuma vírgula sobre essa matéria. Está todo mundo tranquilo no
sentido de esperar que passe o sábado, o Supremo
não faça nada, e vamos ver como é que ﬁca.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
seja...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
V. Exª pode ser justo com Heródoto Barbeiro e com
a CBN, que, no início da semana... Eu, pelo menos,
ao sair de casa cedo, ouvia sua entrevista exatamente sobre esse tema. Uma entrevista em que colocou,
com muita clareza, perguntado por Heródoto Barbeiro, o seu ponto de vista, cobrando – e acho que o fez
bem – que o Supremo Tribunal Federal logo decida a
questão sobre a ﬁcha limpa, que é tão importante. E
espero isso também, de acordo com a vontade consensual do Senado Federal. V. Exª deu uma boa entrevista
na Rádio CBN para todo o Brasil. E eu ouvi.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço
a V. Exª. Não sei se me esqueci ou se ﬁco com vergonha de dizer: eu falei. Mas, na realidade, esse jornalista
Heródoto, na minha opinião, é o que tem de melhor no
Brasil. E a coisa mais impressionante é que você fala
na CBN, e em qualquer lugar que se esteja e quando se sai à rua parece que todo mundo está vendo a
CBN. Um noticiário daquele da CBN parece que todo
mundo está vendo.
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Fui entrevistado. Tem razão V. Exª, e peço aqui
desculpa. O jornalista Heródoto, da CBN, entrevistoume, perguntou e fez a interpretação dele no sentido
da importância.
V. Exª ﬁscaliza de perto, mas eu lhe agradeço. V.
Exª me fez um grande favor, porque eu estava fazendo
uma grande injustiça nesse sentido.
Pois não
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador
Simon, à medida que o senhor fala...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Em primeiro lugar, meus cumprimentos pela sua eleição.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT–DF) – Muito
obrigado, Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O tempo ia passando, e nas minhas preocupações estava
o nome de V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito
obrigado. Fico muito feliz.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Estava
havendo uma confusão tão grande aqui em Brasília,
que ninguém conhecia ninguém. Pensei: o que vai
acontecer? Eu me lembro, durante uma longa discussão que tive com os companheiros, que eu disse: Ele
se elege por qualquer partido, aconteça o que acontecer, porque o nome dele já é uma referencia nacional,
principalmente aqui, em Brasília.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito
obrigado, Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Meus
cumprimentos a V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito
obrigado. Essas palavras seriam boas, vindas de qualquer pessoa, muito especialmente do senhor. Senador,
eu estava pensando: como este País é contraditório! O
senhor falou, há pouco, que temos uma das maiores
rendas e, ao mesmo tempo, pobreza; a educação é
uma das piores. Mas eu estava pensando: este País
conseguiu um milagre, em termos nacionais. Em duas,
três horas, foram contados oitocentos milhões de votos.
Cento e trinta eleitores vezes seis eleições diferentes
– deputado federal, distrital, governador, presidente,
dois senadores. Oitocentos milhões, Senador, foram
contados em duas, três horas. E a gente ainda não
sabe quais foram os eleitos quase um mês depois da
eleição. Porque a Justiça foi capaz de montar, do ponto de vista técnico, essa maravilha da urna eletrônica,
mas, do ponto de vista legislativo – e a culpa é nossa
também, do Parlamento – e do ponto de vista dos procedimentos judiciais, fomos tão lentos que a gente vai
concluir o segundo turno sem saber quais são os eleitos de fato. A gente sabe quem é que teve mais voto,
mas não sabe quem é eleito, porque não consegue
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resolver qual fere ou não fere a lei da ﬁcha limpa. Além
disso, aqui, no Distrito Federal, ﬁzemos essa lei, que,
a meu ver, dá um grande impulso. Alguns vão pagar
um preço, claro, como a gente sabe. Cometeram erros,
e não crimes, mas vão entrar na lei como ﬁcha suja
até, mas, de qualquer maneira, é uma lei que avança
muito. Agora, aqui, para se ter uma ideia...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Perdão,
quando votamos, sabíamos que havia equívocos. Votamos correndo, já com a responsabilidade de mudar.
Mas, ou a gente votava daquela maneira, não precisando voltar para Câmara, ou, então, não era aprovado.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É verdade, mas por que a Justiça não resolve isso? Agora,
aqui, por exemplo: faltando três semanas para a eleição
do segundo turno, um candidato retira a candidatura
e coloca a esposa como candidata. E o senhor sabe
que vamos votar com o retrato dele e com o nome
dele na urna.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O nome
também?
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Também,
porque, se mudasse o nome, mudaria a foto. Creio que
não tem diﬁculdade. Ou pode mudar os dois, ou não
pode mudar nenhum. Então, estou imaginando que o
nome também. Ninguém tem falado isso. O fato é que,
como é possível que a gente seja capaz de contar os
oitocentos milhões e não seja capaz de dar uns comandozinhos para a urna e substituir o nome e o retrato? Aliás, eu lembrei agora que o nome não aparece;
o que aparece é o número, e o número é o mesmo,
porque é o mesmo partido. Se fosse outro partido, eu
não sei nem como isso seria resolvido. Então, é essa
incongruência entre o País ultramoderno dos oitocentos milhões contados em três horas e esse atraso de
votar sem saber se vai valer ou não o voto, se o que
teve mais número de votos vai ou não tomar posse, que
deixa a gente meio maluco neste País. Está na hora
de casar as duas coisas: o funcionamento técnico e o
funcionamento legislativo e jurídico. Eu apenas estava reﬂetindo sobre isso enquanto escutava o senhor
com a sua preocupação. E quero reaﬁrmar a importância que o senhor teve na realização, na aprovação
da ﬁcha limpa no Congresso. O senhor teve um papel
fundamental. E dizer que essa lei – seja quais forem
os preços que alguns vão ter que pagar sem dever,
porque são pessoas que têm a ﬁcha limpa no comportamento, mas, por razões jurídicas, por razões legais,
ﬁcaram contaminados – ajudará. Mas, para isso, é preciso que o processo judicial também ajude, que tenha
não tanta competência quanto na parte eletrônica, mas
que tenha pelo menos um pouquinho da rapidez que
a eletrônica nos deu para contar os votos.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço o aparte de V. Exª e repito para V. Exª: quando
votamos a lei aqui, essas dúvidas que V. Exª está levantando foram debatidas. Fui o primeiro que disse:
quero que ﬁque claro que essa lei que vou votar e para
a qual estou fazendo um apelo que se vote, deixando
de lado as emendas, sei que está cheia de erros. Vamos ter que aperfeiçoá-la no futuro. Acontece que já
foi um milagre a Câmara ter aprovado. Mandou para
nós. Se emendarmos e voltar para a Câmara, morreu.
Não acontece mais nada. Então, vamos aprovar como
veio da Câmara. E houve um compromisso unânime
do Senado: no ano que vem, vamos mudar. Aí vamos
fazer esses aperfeiçoamentos.
V. Exª tem toda razão. Quer dizer, a lei não pode
ser uma caça aberta e franca. De repente, o cidadão
que tem alguma uma prestação irregular não pode
ser mais candidato a nada! Não, o objetivo quando a
gente fala ﬁcha limpa é ﬁcha limpa; ﬁcha suja é ﬁcha
suja. São os crimes da corrupção. Vamos ter que fazer
essa limpeza da área. E vamos fazer.
Mas, agora, se eu pudesse e se eu não caísse
no ridículo, nos meus 80 anos... Tenho inveja do Paim.
Não tenho a coragem do Paim, que teve uma vitória
espetacular no Rio Grande do Sul. Sei que se fosse o
Paim, ou se pelo menos ele estivesse aqui – ele não
está aqui –, ele ia acampar lá na frente do Supremo e
fazer greve de fome; três dias lá na frente do Supremo,
e dizer: “Enquanto vocês não votarem o Ficha Limpa.”
O Paim faria isso. Mas confesso, com humildade, que
não tenho coragem e isso não faz meu estilo.
Mas faço um último e derradeiro apelo aos Srs.
Membros do Supremo. A imprensa já tem publicado
isto: este Supremo tem um lugar na história do Judiciário. Está marcado. Se eles aprovarem, vai ser quem
vai marcar: foi aquele Supremo que teve a coragem
de decidir, e decidiu, e iniciou o ﬁm da impunidade
no Brasil. Se deixar passar, também, entrará para a
História. Triste Supremo. Quando a sociedade se movimentou, o Executivo se movimentou e o Congresso
se movimentou, todo mundo está lá de um lado e os
príncipes, donos da verdade, cinco – porque cinco votaram a favor – se julgam com o direito de ﬁcar contra
todo o Brasil.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Pedro Simon. Cumprimento-o pelo seu pronunciamento e, muito especialmente, pela publicação do livro A Impunidade Veste
Colarinho Branco.
Com certeza, todos nós estamos ansiosos, e
muitos e muitos brasileiros, para ler o livro publicado
pelo nosso Senador Pedro Simon.
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Antes de passar a palavra ao próximo orador,
temos expediente sobre a Mesa.
Em sessão anterior, foram lidos os Requerimentos nºs 817, 825 e 826, de 2010, dos Srs. Senadores
Sérgio Zambiasi, Francisco Dornelles e Roberto Cavalcanti, respectivamente, solicitando licença para se ausentarem dos trabalhos da Casa, a ﬁm de participarem
como observadores parlamentares da 65ª Assembleia
Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque.
Nos termos do art. 41 do Regimento Interno, esta
Presidência defere os requerimentos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O próximo orador, pela Liderança do
PSDB, Senador João Faustino. A seguir, temos a seguinte ordem: pela inscrição, Senador José Bezerra;
para uma comunicação inadiável, Senador Augusto
Botelho; como inscrito, Senador Eduardo Suplicy; logo
após, o Líder do PSB, Senador Antonio Carlos Valadares; e, por último, como inscrito, pelo menos até este
momento, Senador Eduardo Azeredo.
Antes de passarmos a palavra ao Senador João
Faustino, eu gostaria de anunciar a presença, em
nossas galerias, dos alunos do 6º e do 7º ano do Ensino Fundamental do Colégio Laura Figueira, de São
Vicente, São Paulo.
Sejam muito bem-vindos os alunos, as alunas, os
proﬁssionais da educação, que, com certeza, os acompanham, e as proﬁssionais. Sejam muito bem-vindos
ao nosso plenário do Senado da República.
Com a palavra, o Senador João Faustino, pela
Liderança do PSDB.
O SR. JOÃO FAUSTINO (PSDB – RN. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente
Serys, Srªs e Srs. Senadores, há poucos dias, ocupei
esta tribuna para provocar um debate sobre um tema
que, ao longo da minha vida, se insere nas minhas reﬂexões como cidadão comprometido com a educação.
Renovo aquela preocupação presente no cotidiano de
uma Nação que deseja superar os seus desaﬁos e as
suas desigualdades. Ou enfrentamos com coragem,
com ﬁrmeza o problema da educação dos nossos jovens, ou o Brasil continuará sendo um País destinado
a beneﬁciar uma minoria de privilegiados.
Hoje, nessa mesma perspectiva, dedico-me ao
tema da criança brasileira. Não dá mais para esperar.
O Brasil não suporta mais conviver com milhares e
milhares de crianças sem creche, sem escola de qualidade e, na grande maioria, sem família.
O processo rápido com que se deu a convocação da mulher para uma maior participação na força
de trabalho gerou o afastamento da mãe educadora,
criando uma lacuna inevitável na educação da nossa
juventude. Quantas mulheres são obrigadas, diariamen-
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te, a se engajarem no mercado de trabalho, deixando
os ﬁlhos com pessoas quase sempre despreparadas
e descomprometidas com o processo assistemático
da educação das crianças.
De forma muito clara, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, vejo a escola como a porta de entrada
para solucionarmos tão grave problema, qual seja: o
abandono infantil no nosso País.
De 11 a 15 de outubro, o tema da infância ocupou
o fórum da Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Lá estavam representantes
de todos os Continentes, sobretudo da América Latina,
da África e da Ásia.
Os dados apresentados são alarmantes sobre
a situação das crianças do nosso Planeta, e nos fazem reﬂetir e questionar a nossa frágil e desumana
humanidade.
Não há como se assegurarem paz e conquistas
nas nações enquanto perdurarem a omissão e a violência praticadas contra as nossas crianças.
Por isso, volto a propor, para o caso brasileiro,
uma escola infantil e fundamental de tempo integral,
organizada a partir de um zoneamento circunscrito às
proximidades das moradias de sua clientela, gerenciada por professores vocacionados, competentes,
remunerados dignamente, habitando bairros próximos
às escolas onde trabalham.
A escola que vai resolver os problemas de nossas
crianças não é aquela que funciona de três a quatro
horas por dia, em que, terminado esse tempo mínimo,
ﬁcam os seus alunos entregues a sua própria sorte,
sem ambiente de estudo em casa, sem orientação
adequada.
A escola que vai resolver os problemas das nossas crianças não é uma escola partidarizada, se transformando, em algumas ocasiões, em aparelho de um
partido político. A escola que vai, efetivamente, oferecer respostas aos problemas educacionais das nossas
crianças é a escola em tempo integral, com um currículo voltado para o ensino de linguagem e do raciocínio
lógico-matemático, elementos fundamentais à compreensão de outros tantos e importantes conteúdos.
A escola que queremos e defendemos é uma instituição onde os valores éticos, estéticos e humanos
estejam intrinsecamente comprometidos com o seu
cotidiano, onde seus membros possam conviver em
harmonia e solidariedade, apoiando as famílias, particularmente as mães, na difícil tarefa de educar.
Todos os especialistas presentes àquele importante fórum das Nações Unidas sobre a criança foram
unânimes em considerar a escola como o local adequado para a formação integral da criança, onde, além
dos conteúdos, da prática esportiva e cultural, existe
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um ambiente seguro para que as mulheres possam
trabalhar com tranquilidade, onde os pais possam ter
a certeza de que seus ﬁlhos estão sob a tutela de professores dignos e não entregues ao império das ruas,
das drogas e das balas perdidas.
A terceira Comissão da ONU, dedicada aos Direitos Humanos, tem visto o problema da criança como
o maior de todos os desaﬁos para que se obtenha o
pleno respeito à dignidade, à liberdade e aos direitos
da criatura humana. Para a ONU, a educação deve ser
a prioridade das prioridades.
Para o Brasil, este sentimento ainda não se incorporou à vida da Nação, lamentavelmente. O Governo da União, centralizador das riquezas nacionais,
ainda está por fazer da educação a grande prioridade
do Estado brasileiro.
Todavia, agradam-nos as propostas do candidato do nosso Partido à Presidência da República,
o ex-Governador José Serra, que tem reiterado sua
preocupação com a educação básica e com o fortalecimento da escola pública, inclusive com a formação,
em tempo integral, de nossas crianças.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais uma
vez, reaﬁrmo: ou construímos rapidamente uma escola
pública de qualidade ou ﬁcaremos à margem do desenvolvimento pleno, e seremos sempre uma Nação
constituída majoritariamente de cidadãos que vivem à
margem do saber, da cultura e de uma vida digna.
Era o que eu tinha a expressar, Srª Presidente,
falando pela Liderança do PSDB.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Faustino,
a Sr. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jefferson Praia.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador José
Bezerra.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia deixar
de abordar questão tão fundamental para a Nação na
minha curta passagem por esta Casa: Previdência
Social.
Peço, portanto, a atenção dos senhores e de todos aqueles que nos acompanham pela TV Senado
ou pela Rádio Senado. Aﬁnal, qual a Previdência que
queremos? O Brasil que produz e os trabalhadores
que trabalham querem saber.
Quais as razões que levam a tamanho silêncio
sobre esse assunto? Não tenho notícias sobre a verdade do caixa previdenciário, seja o Regime Geral de
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Previdência Social (RGPS), sob os cuidados do Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS), seja o Regime
Próprio de Previdência Social (RPPS – a Previdência
do servidor público), ainda sem comando efetivo, e que
esconde um rombo aparentemente incalculável.
Sobre o que acontece no chamado Primeiro Mundo, sabe-se que os doentes serão responsáveis pelo
seu tratamento médico, os pais assumirão integralmente
a educação dos seus ﬁlhos e os trabalhadores ﬁcarão
responsáveis pela sua aposentadoria.
O modelo ainda não chegou ao Brasil, mas está
a caminho. Da América para a outra América.
Auditadas as contas, a Previdência dos Estados
Unidos é superavitária – receita maior do que a despesa, aí por volta de US$72 bilhões, ou 0,6% do PIB.
Fechando a conta, existiam 40 trabalhadores
contribuindo para cada aposentado quando a América criou o seu sistema previdenciário. Hoje a relação
é de 3 para 1. Em 2018, quebra.
Descendo para a América do Sul, quando foram
consolidadas as leis previdenciárias brasileiras, há 50
anos, existiam oito contribuintes para cada aposentado. Hoje a conta não fecha, é deﬁcitária, o cobertor é
curto: mais despesas, menor receita. No ﬁnal de cada
ano anunciam-se bilhões no prego, buraco coberto
pelo Tesouro. Até quando?
Para não ocupar tanto a paciência dos senhores,
deixemos de lado a farra com o caixa previdenciário
nacional, por todos nós conhecido há mais de meio
século. Voltemos os olhos para o que está acontecendo lá fora. Somente assim compreenderemos melhor
o que nos aguarda.
As contas particulares da previdência na Europa
e nos Estados Unidos foram abertas faz tempo. Quem
está ingressando agora no mercado de trabalho fará a
opção: a) aplicar um terço de suas contribuições previdenciárias; b) esperar uma solução mágica.
Caso o trabalhador não use esse rico dinheirinho
guardado ao longo de sua vida, a poupança passa
para a família, em caso de morte. Sim, está escrito,
pois, atualmente não é assim que funciona. Em caso
de morte prematura perde-se todo o dinheiro. Trocando
em miúdos: o Governo dos Estados Unidos não ﬁcará
livre do endividamento público. O Tesouro terá de cobrir
o que deixará de ir à receita previdenciária.
É prudente avisar que os fundos de pensão estão
observando a cena. Aﬁnal, muita grana ﬂuirá para o
mercado de ações (algo em torno de US$30 bilhões/
ano, estima-se).
Não há segredo. Só se pode enfrentar déﬁcit
previdenciário diminuindo benefícios e/ou aumentando as contribuições. O Brasil, ao longo do tempo, fez
as duas coisas.
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Sr. Presidente, volto a pedir a atenção de todos
para o seguinte: o déﬁcit da previdência do servidor
público já supera o rombo do INSS. No ano passado,
por exemplo, o Tesouro desembolsou R$47 bilhões
– pasmem –, para cobrir esse déﬁcit, ante R$43 bilhões do regime geral (previdência do trabalhador da
iniciativa privada).
Assim, pelo segundo ano consecutivo, o déﬁcit
da previdência dos servidores públicos superou o saldo negativo, apurado pelo regime dos aposentados
do INSS. E, atenção: apenas os servidores públicos
federais. O regime próprio inclui ainda os Estados e
as prefeituras que aderirem ao regime. Portanto, um
rombo incalculável.
Somente no serviço público federal há cerca de
900 mil aposentados e pensionistas. Já o regime geral
atende a cerca de 27 milhões de aposentados e pensionistas. E dois terços recebem um salário mínimo. Já
para os que recebem mais do que um salário mínimo,
a média salarial não chega a R$800,00.
Está mais do que evidente que essa discrepância
de gastos entre um regime e outro justiﬁca um amplo
e urgente debate sobre a necessidade da reforma da
Previdência.
E qual seria essa reforma? Ora, Srªs e Srs. Senadores, a reforma que a própria Constituição Federal
recomenda, qual seja, a uniﬁcação das regras dos dois
regimes. Sem essa reforma nenhum governo conseguirá folga no orçamento para atender a eternas demandas, como educação – falada aqui pelo Senador
João Faustino e que tanto fala aqui o Senador Cristovam Buarque –, a saúde – do Senador Botelho –, a
segurança, a infraestrutura etc. Sem isso, a sociedade
vai viver eternamente reclamando a respeito desses
itens importantes que fazem o tripé da democracia e
de todo o governo.
Qualquer especialista no assunto sabe que o
regime de previdência do servidor caminha para o colapso ﬁnanceiro. E todos ﬁngimos que nada está acontecendo. A maior aposentadoria pública dos Estados
Unidos é de US$5 mil, mas o cidadão terá de provar
que recolheu US$1 milhão ao longo de sua vida. O
modelo é quase perfeito. Se já não funciona, imaginem
o modelo brasileiro.
Todos nós acompanhamos o que está acontecendo na Espanha do Primeiro-Ministro Zapatero: corte
dos salários dos funcionários públicos, congelamento das pensões e outras vantagens, inclusive um tal
“cheque-bebê”. E agora estamos assistindo ao caos
que está se instalando na França. Ou seja, acabou a
farra. E repito, não há segredo. Só se pode enfrentar
déﬁcit previdenciário diminuindo benefícios ou aumen-
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tando as contribuições. O Brasil, ao longo do tempo,
fez as duas coisas.
Esta Casa deve estar preparada para analisar a
reforma que a Constituição Federal autorizou – e até
aqui nada foi feito –, ou seja, igualar as regras de aposentadorias e pensões dos funcionários públicos com
as que vigoram para os trabalhadores privados.
Portanto, entre as mudanças que esta Casa deverá aprofundar ao longo do próximo ano está a limitação do valor da aposentadoria ao máximo de dez
salários mínimos, aplicados a aposentados do INSS.
Um ministro das Cortes Superiores, por exemplo, se
aposenta com quase R$ 30 mil; um desembargador
não ﬁca muito atrás.
Aﬁnal, o que foi autorizado pela Constituição Federal na última reforma da Previdência? Entre novos
e antigos, haverá uma faixa intermediária daqueles
servidores que ingressaram no serviço público desde
o dia 1º de janeiro de 2004. Estes poderão optar entre
a regra atual ou a nova regra.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador
José Bezerra, V. Exª me permite um aparte?
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não,
Senador João Faustino.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – V. Exª traz
a esta Casa nesta tarde um tema de Estado, um tema
fundamental para que o Estado brasileiro possa bem
servir, bem apoiar e bem valorizar o cidadão, a pessoa humana. V. Exª traz o tema que é da Previdência
Social, uma instituição dita por muitos brasileiros como
pré-falimentar, uma instituição precária, de legislação
sempre duvidosa, com uma gestão sempre inoperante
ou, em algumas circunstâncias, ineﬁciente. A verdade
é que a Previdência no Brasil tem enveredado por caminhos mais diversos, que vai desde a cobrança da
contribuição do inativo, que é um verdadeiro absurdo
– um aposentado que já contribuiu a vida inteira para
a Previdência Social e, no momento da sua aposentadoria, se vê novamente obrigado a contribuir –, vai
desde aí até o incentivo que o Estado brasileiro promove para a economia informal. Hoje nós diríamos
que grande parte da força de trabalho brasileira está
na economia informal. Nós temos um microcrédito
que vai destinar-se exclusivamente ao fortalecimento
da economia informal, consequentemente sem nenhuma contribuição, sem nenhuma participação, sem
nenhum fortalecimento da Previdência Social. Este é
um tema que merece, como V. Exª está fazendo agora,
o destaque necessário pela sua importância. Eu quero parabenizar V. Exª por trazer a esta Casa o tema
Previdência Social, que deve estar na pauta, todos os
dias, do Estado brasileiro. Muito obrigado.
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O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito
obrigado, Senador João Faustino. E, com certeza, na
pauta do futuro Presidente da República.
O Sr. Augusto Botelho (Sem Partido – RR) –
Senador José Bezerra.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Pois não,
Senador.
O Sr. Augusto Botelho (Sem Partido – RR) –
Gostaria de fazer um aparte a V. Exª. Só gostaria de
complementar dizendo que hoje, em O Globo, há um
artigo intitulado “Previdências desiguais: renda concentrada.” Mostra bem claro que o déﬁcit da Previdência,
do INSS, é de 42,8 bilhões para amparar 23,5 milhões
de aposentados e pensionistas. No nosso regime, o
regime geral, no regime público, o déﬁcit é de 47 milhões para amparar 1 milhão de pessoas.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Novecentas mil pessoas, quase um milhão.
O Sr. Augusto Botelho (Sem partido - RR) –
Quase 1 milhão. É uma desigualdade muito grande.
Fora que a pessoa se aposenta com um salário para
o qual não contribuiu. V. Exª falou nos Estados Unidos. A pessoa se aposenta mas tem de ter contribuído com “x”. A aposentadoria, agora com a mudança
na expectativa de vida das pessoas aqui no Brasil,
vai levar a um problema sério na Previdência. Que se
mude essa Previdência, que se tente fazer uma mudança, respeitando-se o direito adquirido, e que se
comece, para quem começar agora, de outra forma,
senão vamos engatar, vamos quebrar. Parabéns pelo
discurso de V. Exª.
O SR. JOSÉ BEZERRA (DEM – RN) – Muito
obrigado, Senador.
E que não venham novamente – porque minha
passagem por esta Casa foi muito curta – prejudicar
os pobres trabalhadores da iniciativa privada, que contribuem com 10 salários mínimos, mas de cerca de
R$319,00. O salário mínimo, no Brasil, é de R$510,00;
dez salários seriam R$5.100,00. O salário mínimo da
Previdência tem outro nome, é o salário mínimo previdenciário.
Pergunto: o que farão as duas Casas do Congresso, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais com a criação dos fundos de previdência
complementar? É tão grave e tão complexo o assunto
que a grande maioria prefere silenciar. E não vai conseguir. Todos nós teremos que enfrentar a reforma.
Para o bem do Brasil.
Um bom começo seria esta Casa, por intermédio de sua Comissão de Assuntos Sociais, convidar
para esse amplo debate os economistas do Ipea, por
exemplo. Eles têm na ponta do lápis os dispêndios que
apresentam maior potencial de sustentar o crescimen-
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to econômico de longo prazo, com destaque para os
dispêndios com a Previdência Social.
Em 2003, a Emenda Constitucional nº 41 fez
os ajustes nos regimes próprios de previdência, que
regem a previdência do servidor público de carreira,
mas nos Estados que implantaram o regime próprio de
previdência, ninguém com juízo aceita dirigir as unidades de previdência dos servidores. Por quê? Porque
o § 20 do art. 40 da Constituição Federal diz que não
pode existir mais de um regime próprio de previdência social para os servidores públicos e mais de uma
unidade gestora do respectivo regime em cada ente
estatal. Traduzindo: uma única unidade gestora de previdência responde pela arrecadação e concessão de
benefícios do servidor público, pertença ele ao Executivo, ao Judiciário, ao Legislativo, ao Ministério Público
ou aos Tribunais de Contas.
Na prática, isso não funciona. O gestor da unidade centralizadora transfere receitas, mensalmente, aos
outros Poderes e órgãos sem direito a auditar essas
folhas de aposentados. E o que acontece? No momento
da concessão das pensões, descobre-se que há gente
pagando aposentadorias milionárias, muito além do teto
constitucional. Um caos, o verdadeiro caos.
“Ah, mas isso é inconstitucional” – bradou a Associação dos Magistrados Brasileiros, que propôs a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.297.
Consulto a página do Supremo Tribunal Federal
na internet e vejo que os autos estão conclusos ao
relator desde abril de 2005.
Está, portanto, com o Supremo o futuro da previdência do servidor público. Dirá que a reforma de 2003
é inconstitucional? Ok. Então chegará o momento em
que esta Casa será chamada a botar as coisas em
ordem. Sendo assim, que cada Poder construa e administre a sua própria previdência.
Sr. Presidente, se nenhum modelo de previdência
precisa estar em crise para ser formulado, imagine a
nossa situação, que é muito grave.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Quero destacar a visita dos alunos do 9º ano
do Centro Educacional Fundamental São José. Esta
escola está localizada na cidade de São Sebastião,
em Brasília, Distrito Federal.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao nobre Senador Augusto Botelho.
O SR. AUGUSTO BOTELHO (S/Partido – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Jefferson Praia, Srªs e Srs.
Senadores, no último dia 18 de outubro foi comemorado o Dia do Médico. Nós não estivemos aqui, não
houve sessão nessa época, mas vou aproveitar hoje

OUTUBRO48081
2010

Quinta-feira 21

para prestar uma homenagem a todos os médicos e
médicas do Brasil.
E aproveito para fazer uma homenagem especial,
aqui da tribuna, aos meus amigos médicos e médicas
de Roraima. Minha mulher, Vitória, é médica, meu pai,
Sílvio, e meu sogro, Roberto, também eram médicos,
e todos temos irmãos médicos em nossa família.
Aqui nesta Casa temos vários Senadores médicos: Papaléo, Rosalba, Mozarildo, Tião Viana e Mão
Santa. São médicos e conhecem os desaﬁos da nossa
proﬁssão. Os médicos são responsáveis não só pela
saúde física, corporal das pessoas, também pela saúde mental, espiritual.
Além disso, Srªs e Srs. Senadores, no Brasil, por
força de nossa história, a função do médico teve de
ultrapassar os limites da Medicina para ocupar espaço na política brasileira. Desse modo, além do cuidado com a saúde da população, os médicos brasileiros
também estão totalmente preocupados com o corpo
social e com o corpo político de nosso País.
E esse é o papel que eu represento aqui no Senado hoje. Sou médico e estou Senador. Eu e vários
outros Senadores, além de exercer a Medicina, representamos nossos Estados e defendemos os direitos
do povo brasileiro nesta Casa.
Temos hoje no Brasil mais de 250 mil médicos, e
são formados anualmente 12 mil novos proﬁssionais
da Medicina. É um contingente respeitável, Sr. Presidente Praia, um número, na verdade, que nos lança,
os próprios médicos e a sociedade, a alguns desaﬁos
grandiosos.
Em primeiro lugar, há que se zelar pela qualidade
dos cursos e pelo gabarito dos proﬁssionais que deles
saem. Há também de se buscar o necessário equilíbrio
entre a competência técnica e o humanismo para que
nossos médicos sejam não apenas proﬁssionais altamente treinados e capacitados, mas também cidadãos
conscientes da realidade social do nosso País e das
necessidades da nossa gente.
Há que se estimular, com certeza, uma distribuição mais homogênea de médicos entre as regiões,
entre os Estados, entre os municípios, para que, em
alguns lugares, não haja oferta excessiva de serviços
e, em outros, insuﬁciência de atendimento. Há quase
três mil – repito, três mil – municípios brasileiros que
não têm a presença permanente do médico.
Há de se lutar pela valorização dos proﬁssionais
que se dedicam ao setor público para que, pressionados
pela necessidade de manter uma vida minimamente
digna, não tenham que trabalhar em três ou mais lugares paralelamente.
Srªs e Srs. Senadores, apesar da importância do
médico na vida de todos nós, esse é um proﬁssional
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que tem sido muito maltratado, principalmente pelos
governantes. Um exemplo disso é a péssima condição
de trabalho que os médicos encontram em vários hospitais públicos de todo o País, principalmente no Norte
e Nordeste, com falta de material, de remédios e de
pessoal de apoio especializado. O Conselho Federal
de Medicina tem chamado a atenção da sociedade
brasileira para esses graves problemas que os médicos têm enfrentado.
Quero me solidarizar com meus colegas, que
enfrentam tantas situações e condições adversas, e
pedir, desta tribuna, que os governantes eleitos pelo
povo este ano assumam um compromisso, que assumi
com minha gente de Roraima desde o início do meu
mandato, de lutar para que a saúde pública melhore,
atenda a todos os cidadãos e cidadãs do Brasil, indistintamente.
Gostaria de destacar que a classe médica tem
se mobilizado para melhorar a saúde pública. Tenho
notícia de que as entidades que representam a classe
médica programaram um ato público para o próximo
dia 26 de outubro, aqui em Brasília, quando também
acontecerá uma reunião com o Ministro da Saúde,
José Gomes Temporão, para promover uma Mobilização Nacional pela Valorização da Assistência à Saúde,
dentro do SUS.
Ao Ministro serão entregues as reivindicações
constantes na Carta dos Médicos à Nação, elaborada
no último Encontro Nacional das Entidades Médicas,
em julho deste ano.
O ato público está sendo organizado pela AMB
(Associação Médica Brasileira), Conselho Federal de
Medicina e Federação Nacional dos Médicos, com o
intuito de apresentar aos gestores, aos membros dos
Poderes Legislativo e Executivo e à sociedade brasileira a pauta mínima de reivindicações para garantir
à população assistência adequada e ao proﬁssional
condições de exercer a medicina com dignidade.
A mobilização vai priorizar as pautas que envolvem a formação médica, as condições de trabalho
adequadas e o ﬁnanciamento do setor.
No dia 26 serão apresentadas três reivindicações.
A primeira é a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, que fala sobre o ﬁnanciamento do sistema de saúde e deﬁne regras de gastos e o piso mínimo
de repasse para o setor. A proposta da Emenda nº 29
é que a União deverá investir na saúde 10% da arrecadação de impostos, os Estados 12% e os municípios
15%. Fui Relator da Emenda nº 29 aqui nesta Casa e
posso aﬁrmar que quando ela for regulamentada precisaremos garantir que o dinheiro destinado à saúde
seja efetivamente usado para melhorar a qualidade do
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atendimento no SUS. Todo ano, na elaboração do Orçamento, é um problema. O Orçamento da saúde este
ano está em torno de setenta e poucos bilhões, mas
para esse Orçamento efetivamente funcionar teria que
ser praticamente o dobro, que era o utilizado quando
existia o Inamps. Proporcionalmente, o Orçamento da
saúde era muito maior, quando a população era muito
menor. Hoje, se o Orçamento tivesse mantido a mesma
proporção, teríamos R$140 bilhões à disposição da
saúde. É claro que precisamos melhorar a gestão da
saúde, precisamos trabalhar mais, melhorar as condições de trabalho, usar melhor esse dinheiro.
O segundo ponto das reivindicações é a carreira
de Estado do médico, com proﬁssionais concursados e
que seriam espalhados pelo País, suprindo a necessidade de locais onde a concentração de proﬁssionais é
pequena. Para que isso aconteça de fato, as entidades
exigem que os locais de trabalho realmente ofereçam
condições adequadas de trabalho para os médicos.
Nas carreiras de juiz e de promotores acontece isso. As
cidades pequenas do meu Estado têm juízes e promotores, mas nem todas têm médico disponível, porque
o médico não tem uma carreira que dê estabilidade.
O médico vai trabalhar em um município pequeno
durante cinco, dez, quinze anos, mas depois irá para
um município melhor, até chegar no local onde queira
ﬁcar. Acho que isso fará com que tenhamos médicos
nos pequenos municípios.
O terceiro ponto a ser tratado é a baixa remuneração dos médicos pelos planos de saúde. Os médicos estão lutando por melhores pagamentos pelas
consultas e procedimentos.
Esses são três pontos de fundamental importância. Mas existem muitos outros, Sr. Presidente Jefferson
Praia. Se a classe médica conseguir que o Governo
comece a avançar nessas três reivindicações, já será
considerada uma vitória.
Esta é a singela o homenagem que presto ao proﬁssional de saúde, com a convicção de que, além da
nobreza humanística na arte de curar, sua relevância
para a construção de um mundo melhor e mais produtivo é de inegável valor político, Sr. Presidente.
Em especial aos demais Senadores médicos presentes, reitero minhas congratulações pela passagem
da data, exaltando a imensa contribuição que o conhecimento médico tem, historicamente, emprestado ao
Senado Federal nas formulações, nos debate e nas
votações de nossas leis.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Concedo a palavra, como orador inscrito, ao nobre
Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, um segundo. (Pausa.)
Sr. Presidente, Senador Jefferson Praia, Srs. Senadores, nestes últimos dias, houve uma mobilização
fortíssima por parte de todos aqueles que apoiam a
candidata à Presidência da República Dilma Rousseff,
e também houve uma indignação por parte de muitos
a respeito do que tem ocorrido em termos de acusações indevidas à Srª Dilma Rousseff.
E avalio que é importante fazer um registro desses episódios, dos atos que ocorreram, por exemplo,
no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, com a participação de mais de mil artistas, intelectuais, pessoas
como Chico Buarque, Leonardo Boff, Frei Betto, Oscar
Niemayer, que, aos seus 102 anos, em cadeira de rodas, resolveu juntar-se ali a tantos artistas, intelectuais
e juristas que apoiaram a candidatura de Dilma Rousseff, com enorme entusiasmo.
O mesmo se deu na terça-feira, ontem à noite,
no Teatro da Universidade Católica de São Paulo – o
TUCA, de memoráveis atos em defesa da democracia,
da anistia, dos movimentos sociais, que teve uma das
suas noites historicamente mais memoráveis: ainda que
Dilma Rousseff não estivesse presente – mas estava
lá o candidato a Vice-Presidente, Michel Temer –, mais
uma vez, intelectuais, juristas, professores, estudantes
e representantes dos movimentos sociais expressaram
o seu entusiasmo para com Dilma Rousseff.
Eu também pude testemunhar algo de grande
relevância, que aconteceu na última segunda-feira,
quando o Presidente Lula esteve presente à cerimônia promovida pela revista CartaCapital, dirigida por
Mino Carta, por ocasião dos prêmios concedidos às
empresas e aos líderes empresariais mais admirados
do País. E, sobretudo, nesse encontro, houve, da parte
de inúmeros empresários, o aplauso e o seu testemunho a respeito do progresso alcançado no País nesses
últimos oito anos.
E empresários considerados entre os mais admirados do País, como Abílio dos Santos Diniz e Roberto
Setúbal, respectivamente, os principais responsáveis
pelo grupo Pão de Açúcar e pelo Banco Itaú/Unibanco, ﬁzeram ali uma avaliação tão positiva de como o
Governo do Presidente Lula tem procurado assegurar o crescimento da economia, a melhor distribuição
de renda e princípios que respondem às aspirações
maiores do povo brasileiro.
Ainda hoje, pela manhã, no Hotel Nacional, no
salão vermelho, quase mil pessoas estavam ali presentes, para expressar o apoio entusiástico a Dilma
Rousseff, no ato em defesa do meio ambiente, em que
Dilma Rousseff leu palavras a respeito de qual será seu
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programa, sua preocupação, seus pontos programáticos em defesa de um desenvolvimento sustentável, do
meio ambiente. Ali, nesse ato, ela recebeu o apoio da
ﬁlha de Chico Mendes, bem como de tantas pessoas
que, de forma independente do Partido Verde – que
preferiu a neutralidade –, resolveram, como cidadãs,
apoiar, engajar-se na candidatura de Dilma Rousseff.
Entre as manifestações importantes havidas nesses últimos dias, está o artigo de Frei Betto, na Folha
de S.Paulo, sobre Dilma e a fé cristã, publicado no
domingo, 10 de outubro de 2010, que avaliei ser importante aqui registrar.
Diz Frei Betto, dando seu testemunho pessoal
sobre uma pessoa que conhece desde menino, desde criança:
Em tudo o que Dilma realizou, falou ou
escreveu, jamais se encontrará uma única linha contrária aos princípios do Evangelho e
da fé cristã.
Conheço Dilma Rousseff desde criança.
Éramos vizinhos na rua Major Lopes, em Belo
Horizonte. Ela e Thereza, minha irmã, foram
amigas de adolescência. Anos depois, nos
encontramos no presídio Tiradentes, em São
Paulo. Ex-aluna de colégio religioso, dirigido
pelas freiras de Sion, no cárcere, [Dilma] participava de orações e comentários do Evangelho. Nada tinha de “marxista ateia” [como
alguns procuram colocar].
Aqui, em seguida, Frei Betto faz uma observação que alguns consideraram que poderia ser uma
falta de respeito à liberdade, àqueles que preferem
ser ateus. Em respeito a essas pessoas, vou deixar
de ler três linhas de seu artigo e prosseguir da seguinte maneira.
Em 2003, deu-se meu terceiro encontro
com Dilma, em Brasília, nos dois anos em que
participei do governo Lula. De nossa amizade,
posso assegurar que não passa de campanha
difamatória – diria, terrorista – acusar Dilma
Rousseff de “abortista” ou contrária aos princípios evangélicos.
Se um ou outro bispo critica Dilma, há
que se lembrar que, por ser bispo, nenhum
homem é dono da verdade. Nem tem o direito
de julgar o foro íntimo do próximo.
Dilma, como Lula, é pessoa de fé cristã,
formada na Igreja Católica. Na linha do que
recomenda Jesus, ela e Lula não saem por aí
propalando, como fariseus, suas convicções
religiosas. Preferem comprovar, por suas ati-
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tudes, que “a árvore se conhece pelos frutos”,
como acentua o Evangelho.
É na coerência de suas ações, na ética
de procedimentos políticos e na dedicação ao
povo brasileiro que políticos como Dilma e Lula
testemunham a fé que abraçam.
Sobre Lula, desde as greves do ABC, espalharam horrores: se eleito, tomaria as mansões do Morumbi, em São Paulo; expropriaria
fazendas e sítios produtivos, implantaria o socialismo por decreto... [E assim por diante.]
Passados quase oito anos, o que vemos?
Um Brasil mais justo, com menos miséria e
mais distribuição da renda, sem criminalizar
movimentos sociais ou privatizar o patrimônio
público, respeitado internacionalmente.
Até o segundo turno, nichos da oposição
ao governo Lula haverão de ecoar boataria e
mentiras. Mas não podem alterar a essência
de uma pessoa. Em tudo o que Dilma realizou,
falou ou escreveu, jamais se encontrará uma
única linha contrária ao conteúdo da fé cristã
e aos princípios do Evangelho.
Certa vez, indagaram a Jesus quem haveria de se salvar. Ele não respondeu que
seriam aqueles que vivem batendo no peito,
proclamando o nome de Deus. Nem os que
vão à missa ou ao culto todos os domingos.
Nem quem se julga dono da doutrina cristã e
se arvora em juiz de seus semelhantes.
A resposta de Jesus surpreendeu: “Eu
tive fome e me destes de comer; tive sede e
me destes de beber; estive enfermo e me visitastes; oprimido, e me libertastes...” (Matheus,
25, 31–46). Jesus se colocou no lugar dos mais
pobres e frisou que a salvação está ao alcance
de quem, por amor, busca saciar a fome dos
miseráveis, não se omite diante das opressões, procura assegurar a todos vida digna e
feliz. Isso o governo Lula tem feito, segundo a
opinião de 77% da população brasileira, como
demonstram as pesquisas.
Na verdade, há pesquisas que denotam mais de
80% de apoio ao Governo do Presidente Lula.
Com certeza, Dilma, se eleita presidente,
prosseguirá na mesma direção.
Frei Betto, frade dominicano, assessor de
movimentos sociais e escritor, autor de “Um
homem chamado Jesus” (Rocco), entre outros
livros. Foi assessor especial da Presidência da
República (2003-2004, Governo Lula).
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É interessante que, nesse encontro promovido por
CartaCapital, o empresário Abílio Diniz, por exemplo,
Presidente do Conselho de Administração do Grupo
Pão de Açúcar, ali se dirigindo a Mino Carta e aos cerca
de setecentos empresários presentes, disse:
Mino Carta, talvez você não se recorde,
mas há cerca de uns 30 anos eu tenho um
quadro pintado por você que está na minha
casa. Mas você certamente deve se recordar
que há 30 anos, ou algo mais, nós dois, cada
um de um jeito, clamávamos por coisas semelhantes, clamávamos por democracia, clamávamos por eleições diretas, clamávamos por
um País mais igual, com mais distribuição de
renda, com mais emprego e muito melhor para
todos os brasileiros.
Mino, cabe a nós agora, neste momento, ver isso acontecendo, após estes oito anos
do Presidente Lula à frente deste País, com
a sua equipe, com seus ministros. Ver este
País muito mais solidário, muito mais humano, menos pessoas passando fome; os brasileiros vivendo muito melhor, passando de
uma classe social para outra, podendo entrar
no mercado de consumo, podendo fazer com
que este País caminhe para ser ainda maior
do que ele realmente é.
Mino, eu espero que você se lembre disso e que todos nós presentes aqui prestemos
uma homenagem ao Presidente Lula. [E se dirigindo ao Presidente Lula, disse Abílio Diniz:]
Presidente, você mudou este País. Eu espero,
peço a Deus que o seu legado não se perca,
que haja uma continuidade e que nós continuemos crescendo e distribuindo renda. Muito
obrigado, Mino; muito obrigado, Presidente;
muito obrigado a todos.
Nesse mesmo encontro, Roberto Setúbal, principal empresário do Grupo Itaú-Unibanco, destacou,
ao cumprimentar o Presidente Lula, que o Brasil se
resgatou e que o mais importante é a melhora na
distribuição de renda. “As conquistas obtidas por seu
Governo (Presidente Lula) não têm precedentes na
história. Não só as empresas cresceram, mas 30 milhões deixaram a pobreza”, aﬁrmou.
O Presidente Lula, ao citar a crise ﬁnanceira que
afeta os países europeus, apontou que considera a falta
de comando político por trás dos problemas e disse:
“A gente não aprende na universidade. É a lei da sobrevivência. Eu passei oito anos tendo que provar a
cada dia a minha existência”.
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Aplaudido de pé, por alguns dos integrantes mais
importantes do Produto Interno Bruto brasileiro, o
Presidente aﬁrmou que conseguiu fazer com o vice,
José Alencar, a parceria entre o capital e o trabalho.
E aﬁrmou:
Duvido que tenha um empresário neste
País que diga que ganhou menos dinheiro no
meu Governo do que no governo dos outros,
que pareciam ser amigo dos empresários.
Duvido que tenha no movimento sindical um
momento da história em que ganharam o que
estão ganhando hoje.
O Presidente Lula recordou que, em 1989, quando foi candidato a Presidência e disputava o segundo
turno, ocorreu algo que signiﬁcativamente inﬂuenciou
sobremaneira o resultado daquelas eleições. Recordou,
então, para Abílio Diniz o que havia acontecido. Abílio
Diniz havia sido sequestrado por um grupo de estrangeiros e se procurou atribuir ao Partido dos Trabalhadores a responsabilidade por aquele sequestro.
O Presidente Lula disse que, por muitos anos,
esteve com uma marca muito forte com respeito ao
seu sentimento, obviamente, de reprovação daquele
ato que tanto o prejudicou. Mas ele considerou importante que, dez anos depois, tivesse conversado com
Abílio dos Santos Diniz. E quando aquele grupo de
sequestradores havia então realizado uma greve seca,
não apenas de alimentos, mas também de água, de
líquidos, e que estavam para perder as suas vidas, ele
conversou com Abílio dos Santos Diniz, visitou os sequestradores, visitou o Presidente Fernando Henrique
Cardoso e houve um entendimento para que aqueles
detidos fossem transferidos daquela prisão para os
seus respectivos países.
Desde então, o Presidente Lula e Abílio Diniz tornaram-se amigos e, muitas vezes, inclusive em épocas
de diﬁculdades e crise econômica, disse o Presidente
Lula que ele recebeu telefonemas de Abílio Diniz, relatando que, ali no Grupo Pão de Açúcar, havia sinais de
dinamismo da economia, que as pessoas continuavam
a adquirir bens de consumo e tudo aquilo que era vendido na rede de supermercados Pão de Açúcar.
Pois bem. Quero aqui dizer o quão signiﬁcativo
foi aquele episódio, aquela festa. Cumprimento o editor Mino Carta e todos os membros da CartaCapital,
pois essa cerimônia foi de grande signiﬁcado; uma cerimônia em que as dez empresas consideradas mais
admiradas, escolhidas por seus próprios pares, pelos
leitores da revista CartaCapital e pelo método desenvolvido pela CartaCapital, acabou escolhendo as dez
mais admiradas empresas. A Natura ﬁcou em primeiro
lugar, em 2010. É a quinta vez que recebe o prêmio,
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desde que foi instituído. Em segundo lugar ﬁcou a Vale,
a Companhia Vale do Rio Doce. Na terceira posição a
Apple, um ícone da era digital. A Petrobras ﬁcou em
quarto lugar. A Nestlé, na quinta posição. O Banco
Itaú, em sexto lugar. Em sétimo, o Google. A AmBev,
em oitavo lugar. A Gerdau, em nono, e a Embraer, em
décimo lugar.
Entre os líderes empresariais mais admirados
estão Roger Agnelli, da Vale, em primeiro lugar; Abílio
Diniz em segundo lugar; Fábio Barbosa, do Santander,
em terceiro; em quarto lugar, Roberto Setúbal, principal
executivo do Itaú; Eike Batista, da Holding EBX, em
quinto; Steve Jobs, da Apple, conhecido mundialmente como o principal responsável por lançamentos que
revolucionaram a tecnologia, em sexto; em sétimo, o
presidente da Nestlé, Ivan Zurita; em oitavo, Guilherme
Leal, copresidente licenciado do Conselho de Administração da Natura; em nono lugar, o Presidente da
Fiat, Cledorvino Belini; em décimo, Alessandro Carlucci, Presidente da Natura, única empresa a colocar
dois de seus executivos entre os dez mais admirados
de todo o Brasil.
Ali, no Teatro Casa Grande, Oscar Niemeyer, Chico Buarque, Beth Carvalho, Leonardo Boff expressaram o seu apoio a Dilma Rousseff como candidata a
Presidente. O Teatro Casa Grande ﬁcou inteiramente
lotado, mais de mil pessoas na parte interna, mas muitos estavam na parte externa, de onde presenciaram
aquela manifestação através de uma grande tela.
Entregaram à ex-Ministra Rousseff o manifesto
de artistas e intelectuais pró Dilma, com mais de dez
mil assinaturas.
E Dilma agradeceu dizendo: as canções que
ouvi e os livros que li estão ali com esses cantores e
artistas.
Foi bonito o momento em que Leonardo Boff,
que falou antes de Rousseff, exaltou que, se a esperança com Lula venceu o medo, agora a verdade vai
vencer a mentira. Leonardo Boff disse, de maneira
muito signiﬁcativa na manhã daquele dia: “Hoje pela
manhã eu pedi um sinal a Deus. Se Oscar Niemeyer
for ao encontro será um sinal infalível de que a vitória
está garantida”.
Felizmente, ali esteve Oscar Niemeyer para expressar, como tantos, a sua vontade de apoiar Dilma
Rousseff assim como tantos outros que, nesses dias,
com ele estiveram juntos, como: Paulo Betti, Dira Paes,
Sílvia Buarque, Alceu Valença, Wagner Tiso, Otto, Yamandu Costa, Rosemary, Lia de Itamaracá, Margareth
Menezes, Alcione, o cartunista Ziraldo, o diretor de teatro José Celso Martinez Corrêa, Márcio Thomas Bastos, Celso Antonio Bandeira de Mello, Dalmo de Abreu
Dallari, e dezenas de outros. Ali estava também Dulce
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Maia, relembrando seu querido irmão, que também era
irmão de todos nós, Carlito Maia, que, certamente, diria
que todos nós precisamos uns dos outros.
Portanto, aqui, quero concluir, dizendo da minha
convicção, com todo o respeito ao adversário José
Serra, que Dilma Rousseff será sufragada Presidente
do Brasil em 31 de outubro próximo.
Só quero pedir a todos os que apoiam tanto
Dilma Rousseff quanto José Serra que se acalmem.
Não vamos fazer qualquer agressão contra uma ou
contra o outro.
Hoje, José Serra recebeu algum objeto na sua
cabeça. Vi a foto dele numa manifestação. Parece que
jogaram alguma coisa nele.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Isso ocorreu no Rio de Janeiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
No Rio de Janeiro, teriam jogado alguma coisa leve,
felizmente. Não houve ferimento grave, pelo que entendo.
Espero que não haja da parte dos nossos correligionários ou dos correligionários de José Serra
qualquer tipo de agressão que venha a manchar o
processo democrático que todos nós queremos viver
com serenidade e com calma. E que possam os dois,
sobretudo nos debates ﬁnais da Record e da Globo,
expressar da melhor forma possível seus planos e propostas! Que povo brasileiro possa muito bem escolher
qual será a Presidenta ou o Presidente!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Azeredo, que fez permuta com o Senador Antonio
Carlos Valadares.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu quero primeiro agradecer ao Senador Antonio Carlos Valadares
a gentileza de permutar comigo. Logo em seguida, ele
poderá, portanto, usar da palavra.
E, falando logo depois do Senador Eduardo Suplicy, quero dizer que espero, dentro da democracia, que
o resultado seja exatamente o oposto: que o candidato
José Serra seja eleito Presidente do Brasil, dentro da
perspectiva importante de consolidação da economia
brasileira e das melhorias que o Brasil começou a partir
do Plano Real. Ali, sim, nós tivemos uma modiﬁcação
da realidade brasileira, e não é correto apropriar-se
dos feitos que vêm de vários governos, esforços de
vários partidos.
Eu quero ainda registrar a minha total solidariedade ao nosso colega, Senador Marconi Perillo, que
ontem recebeu injustamente da parte do Presidente
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da República uma série de acusações, de palavras
que não são corretas que um Presidente use em relação a um Senador, candidato favorito para o Governo
de Goiás.
Da mesma maneira, eu quero lembrar aqui que,
quando Lula foi eleito em 2002, uma das primeiras
providências que ele tomou foi agradecer e registrar
que o Presidente Fernando Henrique tinha sido isento
na eleição, não tinha interferido na eleição. Ele poderia muito bem copiar o Presidente Fernando Henrique,
ser isento também nesse processo e não fazer o que
está fazendo, uma interferência que não combina com
a tradição brasileira.
Não se trata de uma eleição em que se deva dividir o Brasil em dois lados. Da parte do PSDB, nós
nunca tivemos uma postura radical. Pelo contrário,
somos cobrados até de que fazemos uma oposição
que é uma oposição calma, média, moderada. É, na
verdade, uma oposição moderna. Não é uma oposição raivosa.
Quem parte sempre para o radicalismo, toma o
primeiro partido nessa linha, infelizmente, é o Partido
dos Trabalhadores, que tem tomado essa iniciativa
em vários momentos, que tem radicalizado, como foi
o caso do próprio debate, em que quem começou de
forma agressiva foi a própria candidata, cabendo a
José Serra fazer a reação.
E quero aqui ainda, também, neste pronunciamento, manifestar a minha satisfação com o ato que tivemos
em Belo Horizonte na última quinta-feira, em que o exGovernador Aécio Neves, eleito Senador juntamente
com o Governador Anastasia, com representantes de
todos os partidos aliados do PSDB. Recebemos José
Serra de uma maneira entusiasmada, com a presença de centenas de Prefeitos de toda Minas Gerais, de
todos os partidos, de todas as regiões.
A campanha mudou de patamar, e nós vemos que
aquele mesmo entusiasmo que levou Anastasia ao Governo de Minas numa grande virada também começa
a se manifestar agora nas eleições presidenciais.
Aécio Neves está totalmente envolvido nessa
disputa, assim como estamos todos nós seus companheiros de partido, nós que lutamos há muito tempo
para que o Brasil tenha um governo moderno, um governo que não seja de um lado, que não seja de uma
facção, que não seja de um partido, um governo que
seja de todos os brasileiros, não um governo que seja
de uma região. Precisamos ter um governo que entenda a realidade de todos aqueles necessitados do País.
Assim, nós poderemos ter avanços signiﬁcativos, como
tivemos até hoje.
Os avanços que tivemos são, volto a dizer, fruto de uma série de providências. Nós tivemos, num
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primeiro momento, a redemocratização do País com
Tancredo Neves, em 1985, e é sempre bom lembrar
que o PT esteve contra, votou contra Tancredo Neves;
expulsou até seus Deputados que foram favoráveis à
eleição de Tancredo naquele momento crucial da retomada da democracia brasileira. Mais à frente, o PT
se recusou a assinar a Constituinte, que é a nova lei
brasileira, que foi tão discutida aqui; depois mais à
frente, foi contra o Plano Real e, se não fosse o Plano
Real, não existiria Bolsa Família. Nós só temos hoje
a possibilidade de ter uma realidade de prosperidade
que o Brasil tem porque estão se colhendo os frutos
do que foi plantado no passado.
Portanto, isso precisa ser repetido à exaustão,
para que o brasileiro dê um voto de racionalidade, um
voto da razão, um voto das pessoas que analisam o
que é melhor para o País.
Quero, portanto, nessas rápidas palavras, trazer
aqui essas informações sobre essa grande manifestação que ocorreu em Belo Horizonte, na última quintafeira, a favor da candidatura de José Serra a Presidente da República, minha total solidariedade ao nosso
colega Marconi Perillo...
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Senador Azeredo, V. Exª me permite um aparte?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Ouço, com prazer, o Senador Antonio Carlos Magalhães Júnior.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (DEM – BA) – Eu
queria dizer que, inclusive, meu pronunciamento foi
também no sentido do de V. Exª hoje, mostrando que
as coisas não começaram em 2003, nem nunca existiram antes na história deste País. É uma sequência que
vem desde a época da redemocratização, do Governo
que seria de Tancredo e que, depois, foi de Sarney, até
agora. Foram muitas conquistas obtidas, principalmente
aquelas de controlar a inﬂação. A maior vitória do País,
de todos os tempos, desde sua independência, foi o
controle da inﬂação. Portanto, foi uma vitória imensa
e que possibilitou tudo o que está acontecendo hoje.
Minha linha de raciocínio e de pronunciamento é exatamente a mesma de V. Exª. Também voltaria aqui a
reiterar minha solidariedade ao nosso colega Marconi
Perillo, pelas agressões verbais que sofreu do Presidente Lula, e também protestar contra a violência.
Quando ﬁz meu pronunciamento, a informação era
que houve agressão verbal ao candidato Serra, mas,
na verdade, depois ﬁcou claro que foi agressão física,
ou seja, um grupo do CITSaúde, inclusive, tomou um
rolo de adesivos do PSDB e agrediu o presidenciável
Serra na cabeça. Ele, felizmente, não sofreu nenhuma consequência grave, mas é um absurdo o comportamento dos militantes do PT, um comportamento
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agressivo, um comportamento absurdo. Não é o tom
de campanha que queremos, nem do Presidente Lula,
que está dando mau exemplo agredindo um colega
nosso, nem também da militância do PT, que está fazendo agressões chegando a atingir inclusive o próprio candidato nosso à Presidência, o candidato José
Serra. Então, endosso também as palavras de V. Exª
em solidariedade tanto ao candidato Serra quanto ao
nosso colega Marconi Perillo.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Senador Antonio Carlos Júnior, agradeço seu aparte.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Senador?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Só
um instantinho.
Senador Antonio Carlos Júnior, agradeço seu
aparte e quero lhe dizer como a questão é irônica!
Esses que agrediram o Serra hoje estavam com cartazes dizendo assim: “O pior Ministro da Saúde que o
Brasil já teve”. É brincadeira! Todo mundo reconhece
que ele foi o melhor Ministro da Saúde que o Brasil
teve nos últimos tempos.
Isso mostra a radicalização, que não está vindo
de nós. Está vindo do outro lado.
Senador José Bezerra, com muito prazer.
O Sr. José Bezerra (DEM – RN) – Quero prestar
também solidariedade e endossar as palavras de V.
Exª. Anteriormente, quando o Senador Antonio Carlos
Magalhães Júnior falou, já ﬁz um aparte nesse sentido. Quero dizer que esse clima de radicalização que
está havendo na campanha é um exemplo de cima.
Se o Presidente vai a todo o Estado denegrir o cidadão que é candidato, não dá um exemplo condigno à
Nação como Presidente, como estadista, que ele deveria ser, os exemplos de violência vão se sucedendo.
E isso vai criando um clima que pode ir para um lado
muito perigoso, porque agora se passou da agressão
verbal para a agressão física. Essa história de boas
maneiras, como eu já disse aqui – o senhor não estava
presente –, algum amigo do Presidente Lula deveria
tentar matriculá-lo na Socila, antiga escola de boas
maneiras, de como se comportar, que existia no Rio
de Janeiro. Eram essas as palavras.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Obrigado.
Quero ainda só lembrar...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Eduardo Azeredo, V. Exª me concede
um aparte?
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, Senador Valadares. Eu já ia falar agora sobre um
assunto de relações exteriores.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Com referência a esse episódio...
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Do
Rio de Janeiro, da agressão.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – ...ocorrido no Rio de Janeiro, uma agressão
desnecessária a um candidato à Presidência da República, quero me solidarizar com V. Exª, com o seu
partido. Sabemos das divergências que existem entre
o PSB, que apoia Dilma, e o PSDB, que apoia o candidato Serra. Mas, de maneira nenhuma, essa divergência descamba para outro campo que não seja o
da política. Por esse motivo, lastimo que isso tenha
acontecido no Rio de Janeiro. Não é propósito nem
objetivo da campanha presidencial de Dilma Rousseff
provocar assuntos tão lamentáveis como esse, mesmo porque isso aí não ajuda nada. Só faz criar clima
desnecessário de radicalismo que destoa do comportamento da nossa candidata. Nossa candidata faz uma
campanha respeitosa; ela faz uma campanha dentro
dos limites da convivência democrática, respeitando
seu adversário. Existem as críticas, que são normais;
existem os debates que, às vezes, são acalorados ou
mais duros. Entretanto, de maneira nenhuma resvala
para atitudes dessa ordem, que não condizem com a
boa prática democrática. Por isso, quero, como Líder
do PSB, lamentar esse acontecimento. Tenho certeza absoluta de que esse é o mesmo pensamento do
Presidente Lula e é o mesmo pensamento da nossa
candidata a Presidente, Dilma Rousseff, que tem uma
boa convivência, sempre teve uma boa convivência com
o ex-Governador de São Paulo José Serra. Lamento
que isso tenha ocorrido e apresento a V. Exª, em nome
do PSB, nossa solidariedade, e que fatos como esse
não venham mais a acontecer, em nenhum momento,
durante esta campanha.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Senador Antonio Carlos, é muito importante sua palavra,
porque ela vem exatamente em nome de um partido,
do PSB, e precisamos, exatamente, fazer uma campanha de alto nível.
O Presidente da República ﬁca dizendo que quer
uma campanha de alto nível. Então, ele tem que começar pedindo aos seus companheiros que não façam
dessa forma, ou mesmo, no caso especíﬁco de Goiás,
que ele não dê o exemplo, pela maneira como ele agrediu verbalmente nosso colega Marconi Perillo.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Eduardo Azeredo, ainda há pouco, justamente,
expressei a importância de haver um comportamento
civilizado, sereno, por parte de todos aqueles que participam dessa campanha eleitoral. Tem havido provocações que, muitas vezes, passam da conta. Eu, por
exemplo, fui comunicado por meu ﬁlho André Suplicy
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que um advogado estava enviando para ele, muito
provavelmente tendo obtido a lista de e-mails da OAB,
que, no ano passado, resolveu liberar para todos os
que eram candidatos a lista completa de advogados
do Brasil, e, com isso, algumas pessoas passaram a
utilizá-la. Isso foi feito para algumas chapas inscritas
para a direção da OAB. Informou-me o Presidente da
OAB que houve chapas que se inscreveram só para
obter aquela lista. Pois bem, um advogado passou a
enviar uma série de mensagens de campanha eleitoral.
Algumas com notícias verdadeiras e outras inteiramente
falsas, como, por exemplo, a que pude detectar. Até,
ontem, transmiti ao Frei Betto, até porque eu tinha lido
o artigo de Frei Betto, da Folha de S. Paulo, que li da
tribuna hoje, em que esse advogado dizia o seguinte:
“Eis o artigo de Frei Betto, com as três razões para não
votar em Dilma Rousseff”. Enviei ao advogado, tendo
conhecimento daquele episódio, e aos Presidentes
da OAB/SP e da OAB nacional, aquela comunicação
feita, com um artigo apócrifo, ou seja, atribuindo-se a
Frei Betto um artigo que não era dele. Para se ver que
algumas pessoas estão realizando um abuso. Então,
quero reiterar aqui minha recomendação para todos
agirem de maneira civilizada e respeitosa. Eu gostaria
de informar que, ainda hoje, aqui, no Hotel Nacional,
também a candidata Dilma Rousseff foi objeto de protestos, não de maneira violenta, mas com um grupo do
Greenpeace e outros que, com cartazes, pediram a ela
que assinasse um documento pelo desﬂorestamento
zero e para mais alguns termos. Alguns quiseram até
dizer “fora, tucanos”, mas ela, então, de pronto, disse:
“Não, deixe-os aí. Não há problema. Podem se expressar”. Mas, no que diz respeito à forma de chegar
e dizer a ela “olha aqui, assina aqui”, ela disse: “Isso
não é a melhor maneira de se proceder, porque um
documento precisa ser analisado”.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Sim, evidentemente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Aquilo
lá era uma manifestação que, naqueles termos, provavelmente também o candidato José Serra não ia assinar sem melhor exame e estudo. Então, é preciso que,
entre todos, haja o comportamento mais respeitoso.
Com respeito às palavras do Presidente, é possível
que tenha havido razões, no relacionamento entre o
Presidente e o candidato a Governador, Senador Marconi Perillo, e que o Presidente tenha percebido que
houve alguma ação que precisaria ser melhor esclarecida, para que ele, ali, falasse da maneira como falou. Acho que é importante que isso seja esclarecido,
mas reitero a importância de todos os lados agirem
com respeito para com o povo brasileiro, para com os
seres humanos.
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O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) –
Isso é fundamental, Senador Suplicy.
Aproveito a sua intervenção, que aborda a questão
da Internet e dos e-mails, para falar exatamente deste
ponto: a guerra que está acontecendo na Internet não
consegue chegar aos autores. Sabe por quê? Porque o
seu partido e o Governo que V. Exª apoia não deixam o
projeto que nós aprovamos aqui, há dois anos, em julho
de 2008, ser aprovado na Câmara. Essa é a realidade.
O PT está reclamando, agora, da guerra na Internet, mas nós não conseguimos chegar aos autores da
guerra na Internet porque o próprio PT não deixa aprovar um projeto que já foi aprovado, aqui, pelo Senado.
Essa é a verdade, Senador Suplicy. Foi um projeto de
que o Senador Mercadante foi Relator, junto comigo.
Eu fui Relator em três Comissões e o Senador Mercadante o foi em outra. Aí, espalhou-se uma boataria
de que o projeto seria contra os direitos individuais,
de que o projeto seria a favor da censura. Uma coisa
mentirosa. Não existe nada disso no projeto.
O projeto é para tipiﬁcar os crimes, é para se poder chegar em quem abusar. Aí, veio essa verdadeira
paranoia, essa confusão de querer dizer: “Não, isso é
censura na Internet.” Não é censura na Internet, não. É
para evitar o que V. Exª está colocando aí: a chamada
guerra suja da Internet.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É
importante poder estudar bem isso e como compatibilizar a liberdade de expressão com a utilização da
Internet. Então, quem sabe, à luz dessa experiência
toda que está havendo, possa-se reﬂetir melhor e se
chegar a um entendimento, a um aperfeiçoamento da
lei sobre a Internet.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Que
sempre foi o nosso objetivo. O meu objetivo sempre foi
este: respeitar a liberdade de expressão e respeitar a
privacidade, mas dar condições à Justiça e à polícia
de poder ir atrás de quem estiver usando a Internet
para o mal. Lamentavelmente, me chamam de tudo,
me chamam de censor, de tudo. É disso que eu sou
acusado.
Senador João Faustino, ouço-o com muito prazer.
O Sr. João Faustino (PSDB – RN) – Senador
Eduardo Azeredo, primeiro, eu gostaria de me solidarizar com o nosso candidato José Serra, que hoje, no
Rio de Janeiro, foi alvo de agressões, inclusive físicas.
Segundo, quero fazer um apelo, um apelo à Nação, um
apelo aos dirigentes deste País.
O nosso partido foi Governo e soube exercer o
Governo com equilíbrio, com respeito às liberdades individuais, conduzindo o processo eleitoral da forma mais
legítima e equilibrada, oferecendo ao País e à cidadania
exemplos de democracia e de liberdade. Soubemos exer-
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cer o mandato presidencial pelas mãos, pela inteligência
e pela competência do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, considerado, na época, o estadista, o chefe
de Estado mais preparado do mundo. Soubemos e ensinamos isso. Hoje, nós estamos vivendo um processo
eleitoral totalmente diferente daqueles presididos pelo
PSDB. O radicalismo tomou conta das ruas. Parece que
querem permanecer no poder não pela via da liberdade.
A vitória com liberdade é a vitória legítima e a vitória pela
violência, pela força, é uma vitória mitigada, uma vitória
pequena, uma vitória insigniﬁcante. Eu queria dizer a V.
Exª que nós repudiamos tudo isso que estamos presenciando de violência, de mentiras, de falsidades, nessa
eleição. O processo eleitoral para representar o interesse
democrático, a legitimidade democrática tem de ser um
projeto que expresse liberdade, liberdade com equilíbrio,
liberdade com responsabilidade, liberdade com a força
da democracia que queremos neste País. Agradeço a V.
Exª o aparte.
O SR. EDUARDO AZEREDO (PSDB – MG) – Eu
que agradeço, Senador João Faustino. É exatamente
esse caminho, o do Brasil para os brasileiros todos, não
o do Brasil para alguns brasileiros ou para uma parte dos
brasileiros. Esse é o caminho que nós queremos.
Termino o meu pronunciamento, Sr. Presidente,
só lembrando que na Comissão de Relações Exteriores, que tenho a honra de dirigir, hoje, tivemos uma
reunião na parte da tarde. Dois Embaixadores foram
aprovados: o Embaixador Ricardo André Vieira Diniz,
que vai para Granada, e a Embaixadora Mitzi Gurgel
Valente da Costa, que vai para a Embaixada de Omã.
São duas novas embaixadas. Na verdade, Granada já
começou no ano passado e os Embaixadores terão a
primeira oportunidade como embaixadores.
Então, nós conseguimos, nesta semana, que a
Comissão tivesse funcionamento normal. Agora, aguardaremos a aprovação e votação aqui no plenário.
Muito obrigado, Presidente.
Mais uma vez, agradeço ao Senador Antonio Carlos Valadares. Desculpe-me se me estendi um pouco
aqui, por conta dos apartes, inclusive o de V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência transfere as matérias constantes da
pauta de hoje para a Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária, no dia 3 de novembro.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
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1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 27, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 103,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Gim Argello),
que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2009.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 278, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 278, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 411,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o primeiro trimestre de 2010.
3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 279, DE 2010
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 279, de 2010 (apresentado como conclusão do Parecer nº 412,
de 2010, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos
Júnior), que aprova a Programação Monetária
para o segundo trimestre de 2010.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2003
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 48, de 2003, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Magalhães, que dispõe sobre aplicação
de recursos destinados à irrigação.
Pareceres sob nºs 1.199, de 2003; e 15,
de 2007, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania: 1º pronunciamento: Relator:
Senador João Alberto Souza, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pro-
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nunciamento: (sobre a Emenda nº 2, de Plenário), Relator ad hoc: Senador João Batista
Motta, favorável, nos termos de Subemenda
que apresenta.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2007
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de 2007,
tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que acrescenta parágrafo único ao art.
54 da Constituição Federal, para permitir a
Deputados Federais e Senadores o exercício
de cargo de professor em instituição pública
de ensino superior.
Parecer favorável sob nº 850, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Eduardo Suplicy.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio
Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A
à Constituição Federal, para dispor sobre a
exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para
o exercício da proﬁssão de jornalista.
Parecer, sob nº 2.414, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Inácio Arruda, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2008
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 32, de 2008, tendo como primeira signatária a Senadora Patrícia Saboya, que altera o
§ 4º do art. 225 da Constituição Federal para
incluir a caatinga entre os ecossistemas que
constituem patrimônio nacional.
Parecer favorável, sob nº 1.217, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Serys Slhessarenko.
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8
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 69, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
69, de 2001 (nº 4.594/94, na Casa de origem, do Deputado Paulo Paim), que altera
a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências”,
para determinar que o atendimento de urgências e emergências médicas, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, seja prestado pela
iniciativa privada, mediante ressarcimento,
nos casos em que as disponibilidades do
Sistema forem insuﬁcientes para garantir a
cobertura assistencial.
Parecer sob nº 2.290, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
9
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2002
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara
nº 22, de 2002 (nº 1.670/99, na Casa de
origem, do Deputado Carlito Merss), que
proíbe a utilização do jateamento de areia
a seco.
Parecer sob nº 2.289, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
10
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 116, DE 2006
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
116, de 2006 (nº 557/2003, na Casa de origem,
do Deputado João Herrmann Neto), que altera
a Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995, para
determinar a publicidade dos valores revertidos ao Fundo Nacional de que trata a Lei nº
7.347, de 24 de julho de 1985.
Parecer sob nº 2.287, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
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11
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 60, DE 2007
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº 60, de
2007 (nº 3.688/2000, na Casa de origem, do Deputado José Carlos Elias), que dispõe sobre a
prestação de serviços de psicologia e de serviço
social nas redes públicas de educação básica.
Parecer sob nº 2.291, de 2009, da Comissão Diretora, Relator: Senador Mão Santa,
oferecendo a redação do vencido.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 95, DE 2003
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 95, de 2003 (nº 2.961/2000,
na Casa de origem), que extingue as listas tríplices do processo de escolha dos dirigentes
universitários regulado pela Lei nº 9.192, de
21 de dezembro de 1995.
Parecer sob nº 2.066, de 2005, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador
Mão Santa, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CE (Substitutivo), que oferece.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 53, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 53, de 2004 (no 6.100/2002,
na Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que altera o art. 31 da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências (inclui o peso dentre as informações que
devem ser prestadas ao consumidor quando
da oferta e apresentação de um produto).
Pareceres sob nºs 1.549 e 1.550, de 2005;
2.884 e 2.885, de 2009, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Jorge, 1º pronunciamento
(sobre o Projeto): favorável, com a Emenda nº
1-CCJ, de redação, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen), Relator ad
hoc: Senador Expedito Júnior: favorável à Emenda nº 2-Plen, nos termos de Subemenda; e
-de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Valdir Raupp, 1º pronunciamento (sobre o
Projeto): favorável ao Projeto e a Emenda nº
1-CCJ; 2º pronunciamento (sobre a Emenda
nº 2-Plen): favorável à Emenda nº 2-Plen, na
forma de Subemenda.
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14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 81, DE 2004
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 81, de 2004 (nº 727/2003, na
Casa de origem, da Deputada Edna Macedo),
que deﬁne prioridades para a destinação de
produtos de origem animal e vegetal apreendidos na forma da lei, alterando as Leis nºs
7.889, de 23 de novembro de 1989, e 9.972,
de 25 de maio de 2000.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.773 a
2.775, de 2009, das Comissões
-de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: Senador Marcelo Crivella;
-de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
-de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador João Durval.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 86, DE 2006
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 86, de 2006 (no 1.244/2003, na
Casa de origem, do Deputado João Alfredo), que
altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (substitui a expressão “medida sócio-educativa” pela “medida psicossocioeducativa”).
Parecer sob no 1.480, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Efraim Morais, favorável, com a
Emenda no 1-CCJ, de redação, que apresenta.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 100, DE 2007
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 100, de 2007 (nº 5.741/2001,
na Casa de origem, da Deputada Ana Corso
e outros Senhores Deputados), que dispõe
sobre a criação dos Comitês de Estudos e
Prevenção à Mortalidade Materna.
Parecer sob nº 53, de 2010, da Comissão
de Assuntos Sociais, Relator: Senador Mão
Santa, favorável, nos termos da Emenda no
1-CAS (Substitutivo), que oferece.
17
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 7, de 2008 (nº 108/2007,
na Casa de origem, da Deputada Solange
Amaral), que altera o inciso II do caput do art.
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1.641 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 -Código Civil (é obrigatório o regime de
separação de bens no casamento de pessoa
maior de 70 anos).
Parecer sob nº 1.392, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Valdir Raupp, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
18
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 28, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 28, de 2008 (nº 5.702/2005,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 37 da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe
sobre o Cadastro Informativo dos créditos não
quitados de órgão e entidades federais e dá
outras providências.
Parecer favorável, sob nº 1.148, de 2008,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Inácio Arruda.
19
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 46, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 46, de 2008 (nº 799/2007,
na Casa de origem, do Deputado Magela),
que revoga o art. 508 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943 (revoga o artigo
que permite a rescisão de contrato de trabalho, por justa causa, do empregado bancário
inadimplente).
Parecer favorável, sob nº 1.649, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Paulo Paim.
20
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 52, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 52, de 2008 (nº 2.347/2003,
na Casa de origem, do Deputado Sandro Mabel), que dispõe sobre o dever de notiﬁcação
em caso de necessidade de ações preventivas,
de socorro, assistenciais ou recuperativas na
área de defesa civil e dá outras providências.
Parecer sob nº 1.901, de 2009, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator Senador Marconi Perillo, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta.
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21
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 87, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 87, de 2008 (nº 1.871/2007,
na Casa de origem, do Deputado Edinho Bez),
que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano
Nacional de Viação, o trecho rodoviário que
especiﬁca.
Parecer sob nº 1.229, de 2008, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, Relator: Senador Cícero Lucena, favorável nos termos da
Emenda nº 1-CI (Substitutivo), que oferece.
22
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 104, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 104, de 2008 (nº 1.309/2007,
na Casa de origem, do Deputado Eliene Lima),
que acresce o § 3º ao art. 974 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código
Civil. (Dispõe sobre o registro de contratos e
alterações contratuais de sociedade que seja
integrada por sócio incapaz).
Parecer favorável, sob nº 1.481, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Efraim Morais.
23
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 107, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 107, de 2008 (no 2.093/2003,
na Casa de origem, do Deputado Júlio Delgado), que dispõe sobre a advertência em rótulos
de alimentos e bulas de medicamentos que
contêm fenilalanina.
Parecer sob nº 1.881, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns, favorável, nos termos
da Emenda nº 1-CAS (Substitutivo), que oferece.
24
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nº 122, de 2008 (nº
2.977/2004, na Casa de origem, do Deputado Eduardo Cunha), que altera a Lei nº
9.615, de 24 de março de 1998, de forma a
obrigar a realização de exames periódicos
para avaliar a saúde dos atletas e prever a
disponibilização de equipes de atendimen-
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to de emergência em competições profissionais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 2.409 e
2.410, de 2009, das Comissões de Assuntos
Sociais, Relator: Senador Paulo Duque; e de
Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc:
Senador Flávio Arns.
25
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 143, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 143, de 2008 (nº 388/2003,
na Casa de origem, do Deputado Maurício
Rabelo), que altera a redação do art. 70 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor (inclui
a substituição ou retirada de peças e componentes, sem autorização do consumidor no
fornecimento de serviços).
Pareceres sob nºs 1.269 e 1.270, de
2009, das Comissões
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relatora: Senadora Serys Slhessarenko, favorável, nos termos das Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta; e
-da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator: Senador Flexa Ribeiro, favorável ao Projeto e as emendas oferecidas
pela CCJ.
26
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 150, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 150, de 2008 (nº 129/2007,
na Casa de origem, do Deputado Vanderlei
Macris), que altera o inciso I do caput do art.
38 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003,
que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, para
reservar aos idosos pelo menos três por cento das unidades residenciais em programas
habitacionais públicos ou subsidiados com
recursos públicos.
Pareceres sob nºs 1.107 e 1.917, de
2009, das Comissões
-de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo Paim, favorável; e
-de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Efraim Morais, pela rejeição (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 635, de 2009).
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27
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 156, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 156, de 2008 (nº 7.343/2006,
na Casa de origem, do Deputado Tarcísio Zimmermann), que altera o art. 38 da Lei nº 10.741,
de 1º de outubro de 2003 -Estatuto do Idoso,
para garantir a prioridade dos idosos na aquisição de unidades residenciais térreas, nos
programas nele mencionados.
Pareceres favoráveis, sob nº 67 e 1.593,
de 2009, das Comissões de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns; e de Assuntos Sociais, Relator
ad hoc: Senador Paulo Paim (em audiência, nos
termos do Requerimento nº 636, de 2009).
28
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 158, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 158, de 2008 (nº 843/2007,
na Casa de origem, do Deputado Daniel Almeida), que altera o art. 473 da Consolidação das
Leis do Trabalho -CLT, aprovada pelo DecretoLei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a ﬁm de
permitir a ausência ao serviço para realização
de exame preventivo de câncer.
Parecer sob nº 1.650, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora ad hoc:
Senadora Fátima Cleide, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CAS, que apresenta.
29
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 182, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 182, de 2008 (nº 371/99,
na Casa de origem, do Deputado Enio Bacci),
que altera o art. 49 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (dispõe sobre o direito de
arrependimento do consumidor).
Parecer favorável, sob nº 706, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, Relator:
Senador Leomar Quintanilha.
30
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 184, DE 2008
Discussão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara nº 184, de 2008 (nº 231/2003,
na Casa de origem, do Deputado Bernardo
Ariston), que dispõe sobre a criação de áreas especíﬁcas e instalação de assentos para
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pessoas portadoras de deﬁciência e pessoas
obesas e dá outras providências.
Parecer sob nº 2.294, de 2009, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, Relator ad hoc: Senador Paulo Paim, favorável nos termos da Emenda nº
1-CDH (Substitutivo), que oferece.
31
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 194, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 194, de 2008 (nº 612/2003,
na Casa de origem, do Deputado Ricardo
Izar), que altera o art. 18 da Lei nº 5.991, de
17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
o Controle Sanitário do Comércio de Drogas,
Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras providências, para permitir
que farmácias e drogarias disponibilizem serviços de aferição da pressão arterial.
Parecer sob nº 1.916, de 2009, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Mozarildo Cavalcanti, favorável, com a Emenda
nº 1-CAS, que apresenta.
32
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 5, de 2009 (nº 1.273/2007, na
Casa de origem, do Deputado Alexandre Silveira),
que inclui as vacinas contra hepatite A, meningocócica conjugada C, pneumocócica conjugada
sete valente, varicela e pneumococo no Calendário Básico de Vacinação da Criança.
Parecer favorável, sob nº 1.431, de 2009,
da Comissão de Assuntos Sociais, Relator:
Senador Mão Santa.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 11, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 11, de 2009 (nº 1.128/2003,
na Casa de origem, do Deputado Carlos Abicalil), que dispõe sobre a criação do Programa
Nacional de Saúde Vocal do Professor da rede
pública de ensino e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.907 e 1.908, de
2009, das Comissões
-de Educação, Cultura e Esporte, Relator: Senador Papaléo Paes, favorável, com as
Emendas nºs 1 a 3-CE, que apresenta; e
-de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Papaléo Paes, favorável, com as Emendas
nºs 1 e 2-CE/CAS, e Subemenda nº1 CAS à
Emenda nº 3-CE.
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34
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 12, de 2009 (nº 6.171/2005, na
Casa de origem, do Deputado Celso Russomanno), que acrescenta parágrafos ao art. 31 da Lei
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -Código de
Defesa do Consumidor, para garantir ao consumidor o exame dos produtos adquiridos.
Parecer favorável, sob nº 707, de 2009,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor, Fiscalização e Controle, Relator
ad hoc: Senador Flexa Ribeiro.
35
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 13, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 13, de 2009 (nº 6.244/2005,
na Casa de origem, da Deputada Sandra Rosado), que ﬁxa critério para instituição de datas
comemorativas.
Parecer favorável, sob nº 1.057, de 2009,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator: Senador Cristovam Buarque.
36
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 191, DE 2009
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do Recurso nº 18, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei da Câmara nº 191, de 2009 (nº 3.620/2008,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
República, que dá nova redação ao inciso XI do
art. 29 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
que dispõe sobre a organização da Presidência
da República e dos Ministérios, para alterar a estrutura básica do Ministério do Esporte (cria uma
Secretaria no Ministério do Esporte).
Parecer favorável, sob nº 2.066, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá.
37
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 77, DE 2007
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 77,
de 2007 (apresentado como conclusão do Parecer nº 3, de 2007-CN, da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
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Relator: Senador João Ribeiro), que aprova as
contas do Governo Federal, do Senado Federal,
da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, da Justiça do Trabalho, do Conselho da Justiça Federal
e da Justiça Federal de 1º e 2º Graus, da Justiça
Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça do Distrito
Federal e Territórios e do Ministério Público da
União, relativas ao exercício de 2003.
38
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 60, DE 2009
(Tramitando nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 60, de 2009 (apresentado como conclusão
do Parecer nº 1, de 2009-CN, da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Senador Gim Argello), que
aprova as Contas do Governo Federal relativas
ao Exercício de 2004.
39
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 226, DE 2006
(Tramita nos termos dos arts. 142 e 143 do
Regimento Comum)
Discussão, em segundo turno, do Projeto
de Lei do Senado nº 226, de 2006, de iniciativa
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
dos Correios, que acrescenta dispositivos ao
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal, e à Lei nº 1.579, de 18
de março de 1952, que dispõe sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito (tipiﬁca as
condutas de fazer aﬁrmação falsa ou negar a
verdade, na condição de indiciado ou acusado, em inquéritos, processos ou Comissões
Parlamentares de Inquérito).
Parecer favorável, sob nº 1.064, de 2008,
da Comissão de Constituição e Justiça (em
audiência, nos termos do Requerimento nº 29,
de 2007), Relator: Senador Alvaro Dias.
40
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 185, DE 2004
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 5, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 185, de 2004, de autoria
do Senador Demóstenes Torres, que regulamenta o emprego de algemas em todo o território nacional.
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Pareceres sob nºs 920 e 921, de 2008, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator “ad hoc”: Senador Antonio Carlos
Valadares, 1º pronunciamento (sobre o Projeto,
em turno único, perante a Comissão): favorável, nos termos de emenda substitutiva, que
oferece; 2º pronunciamento (sobre as emendas, apresentadas ao Substitutivo, no turno
suplementar, perante a Comissão): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
41
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 124, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 8, de 2006)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 124, de 2005, de autoria
da Senador Papaléo Paes, que altera o art. 2º
da Lei nº 9.965, de 27 de abril de 2000, que
restringe a venda de esteróides ou peptídeos
anabolizantes e dá outras providências, para
tipiﬁcar a venda desses produtos como crime
punível com penas equivalentes às do tráﬁco
ilícito de substância entorpecente.
Pareceres sob nºs 418, de 2006, e 795,
de 2009, das Comissões
-de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Augusto Botelho, favorável, com a Emenda nº
1-CAS (Substitutivo), que oferece; e
-de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Valter Pereira, favorável, nos termos do Substitutivo, oferecido pela
Comissão de Assuntos Sociais.
42
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2005
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Recurso nº 7, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 202, de 2005, de autoria
da Senadora Lúcia Vânia, que altera a Lei nº
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, para dispor
sobre a ﬁxação e o ajuste dos parâmetros, índices e indicadores de produtividade.
Pareceres sob nºs 1.302 e 2.226, de
2009, da Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária, Relatora: Senadora Kátia Abreu, 1º
pronunciamento (sobre o projeto): favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CRA (Substitutivo) que oferece; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nºs 2 e 3, de Plenário): contrário, com
voto em separado do Senador Sadi Cassol.
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43
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 390, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003 –Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Renan Calheiros
e outros Senhores Senadores, que altera os
arts. 1º e 22 da Lei Complementar nº 64, de
1990 -Lei das Inelegibilidades (dispõe sobre
crimes e procedimentos relativos a inelegibilidades e sobre o sistema de prestação de
contas eleitorais).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
44
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 175, DE 2003-COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 175, de 2003-Complementar,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que
altera o art. 1º, inciso I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que
dispõe sobre inelegibilidade cominada aos
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que tiveram suas contas relativas ao exercício
de cargos ou funções públicas rejeitadas pelo
órgão competente.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
45
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 316, DE 2004 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 316, de 2004-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta dispositivo à Lei Complementar
nº 64, de 18 de maio de 1990 (Lei das Inelegibilidades), para declarar a inelegibilidade, em
quaisquer outros Municípios do mesmo Estado, dos que tenham sido reeleitos Prefeitos na
eleição imediatamente anterior.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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46
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 341, DE 2004 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 341, de 2004-Complementar, de autoria do Senador Eduardo Azeredo,
que acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para estabelecer que
os Chefes do Poder Executivo e respectivos
Vices devem se licenciar para concorrer à reeleição.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
47
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 266, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 266, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Alvaro Dias, que acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade, nas eleições
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subseqüentes, do ocupante de cargo público
que a ele renuncie.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
48
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 269, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 269, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
acrescenta a alínea j ao inciso I do art. 1º da
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade, nas
eleições subsequentes, do parlamentar que
renuncie ao mandato e do chefe do Poder
Executivo que, réu de processo crime de responsabilidade, renuncie ao cargo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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49
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 274, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 274, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Tião Viana, que altera
a Lei Complementar nº 64 de 19 de maio de
1990, para acrescentar nova hipótese de inelegibilidade quando houver renúncia ao mandato parlamentar.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
50
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 313, DE 2005 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 313, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon que
acrescenta a alínea “j” ao inciso I do art. 1º e
dá nova redação à alínea “d” do inciso I do art.
1º e ao inciso XIV, do art. 22, da Lei Complementar nº 64, de 1990.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
51
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 363, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 363, de 2005-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Peres, que
altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990, alterando prazo de cessação
de inelegibilidade de magistrados.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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52
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 381, DE 2005 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363, 381
e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e 261, de
2006-Complementares; 265 e 684, de 2007-Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008–Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 381, de 2005-Complementar, de autoria do Senador Pedro Simon
que acresce parágrafo único ao art. 15 da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
(dispõe sobre casos de inelegibilidade).
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
53
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2006 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 141, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera a redação do inciso I do art. 1°
da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio
de 1990, para determinar a inelegibilidade de
candidato condenado por compra de voto.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
54
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 231, DE 2006 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 231, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que altera a redação da alínea “g” do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para impedir que a mera propositura
de ação judicial que vise desconstituir a decisão que rejeitou as contas de agente público
suspenda sua inelegibilidade.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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55
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 261, DE 2006 -COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 261, de 2006-Complementar,
de autoria do Senador Jefferson Péres, que altera a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para estabelecer a inelegibilidade de
condenados ou processados por crime contra
a administração pública.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
56
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 265, DE 2007 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 265, de 2007-Complementar, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
que acrescenta parágrafos ao art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990,
para tornar inelegível o candidato que tenha
parentes ocupantes de cargos comissionados,
na mesma circunscrição e estender aos paren-
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tes próximos as condições de inelegibilidade
aplicáveis aos agentes políticos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
57
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 684, DE 2007 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 684, de 2007-Complementar,
de autoria da Senadora Serys Slhessarenko,
que acrescenta alínea ao inciso I do art. 1º da Lei
Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, para
tornar inelegíveis os apresentadores, locutores e
comentaristas de programas de rádio ou televisão
que não se afastarem de suas funções até um ano
antes do pleito, e proibir detentores de mandatos
eletivos de exercer essas atividades.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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58
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 17, DE 2008 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 17, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Tasso Jereissati, que
altera dispositivos da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, que estabelece,
de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição
Federal, casos de inelegibilidades, prazo de
cessação e determina outras providências.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
59
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 84, DE 2008 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 84, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que acrescenta alínea “j” ao inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990,
para determinar a inelegibilidade de candidato
que responda a processo judicial.
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Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
60
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 184, DE 2008 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003Complementar; 316 e 341, de
2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 184, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Valter Pereira, que altera
a alínea ¿g¿ do art. 1º da Lei Complementar nº
64, de 18 de maio de 1990, para condicionar a
suspensão da inelegibilidade ao ajuizamento,
no prazo de três meses da decisão administrativa irrecorrível do órgão competente para
rejeição das contas, de ação que questione a
legalidade dessa deliberação.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 ¿ CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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61
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 209, DE 2008
(Tramitando em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e
341, de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313,
363, 381 e 390, de 2005-Complementares; 141,
231 e 261, de 2006-Complementares; 265 e 684 de
2007-Complementares; e 17, 84, 184, 236 e 249, de
2008Complementares)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 209, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei nº 64, de 18 de maio de 1990
(Lei de Inelegibilidade), para tornar inelegível
agente público denunciado por envolvimento
com prostituição infantil.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
62
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 236, DE 2008 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 236, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, que
altera a redação da alínea b do inciso I do art.
1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio
de 1990, para fazer constar que a contagem
do prazo de inelegibilidade do dispositivo em
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questão é contado a partir da perda do mandato eletivo.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
63
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2008 –COMPLEMENTAR
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 175, de 2003–Complementar; 316 e 341,
de 2004-Complementares; 266, 269, 274, 313, 363,
381 e 390, de 2005-Complementares; 141, 231 e
261, de 2006-Complementares; 265 e 684, de 2007Complementares; 17, 84, 184, 236 e 249, de 2008Complementares, e 209, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2008-Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que altera
a Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de
1990, para determinar a inelegibilidade dos
que foram condenados pela prática dos crimes
que especiﬁca, por improbidade administrativa
e para determinar a preferência no julgamento
dos processos respectivos.
Pareceres sob nºs 188, de 2006; e 777,
de 2008 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
-1º pronunciamento (sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 390, de 2005-Complementar),
Relator: Senador José Jorge, favorável, com as
Emendas de nºs 1 a 5 -CCJ, que apresenta,
com votos contrários do Senador Romero Jucá
e, em separado, do Senador Sibá Machado;
-2º pronunciamento (após a aprovação
do Requerimento nº 822, de 2008, de tramitação conjunta), Relator: Senador Demóstenes
Torres, favorável ao Projeto de Lei do Senado
nº 390, de 2005-Complementar, nos termos
da Emenda nº 6-CCJ (Substitutivo), que oferece; e pela prejudicialidade das matérias que
tramitam em conjunto.
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64
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 14, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 1, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 14, de 2007, de autoria do
Senador Cristovam Buarque, que altera a Lei
nº 9.394, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da Libras na educação
infantil e no ensino fundamental.
Pareceres sob nºs 1.276 e 2.340, de
2008, da Comissão de Educação, Cultura e
Esportes, 1º pronunciamento (sobre o Projeto):
Relator ad hoc: Senador Flávio Arns, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CE (Substitutivo),
que apresenta; 2º pronunciamento (sobre as
Emendas nº 2 e 3-Plen): Relatora: Senadora
Marisa Serrano, favorável à Emenda nº 2-Plen,
e pela aprovação da Emenda nº 3-Plen, na
forma de subemenda que apresenta.
65
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 117, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 19, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 117, de 2007, de autoria
do Senador Sérgio Zambiasi, que altera o art.
22 da Lei nº 11.124, de 16 de junho de 2005,
para limitar as exigências das instituições ﬁnanceiras na concessão de ﬁnanciamentos
habitacionais de interesse social.
Pareceres sob nºs 2.059 e 2.060, de
2009, das Comissões:
-de Assuntos Sociais, Relator: Senador
Antonio Carlos Valadares, contrário; e
-de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior, favorável, com a
Emenda nº 1-CAE, que apresenta; com abstenção do Senador Antonio Carlos Valadares.
66
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 140, DE 2007 -COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 140, de 2007-Complementar,
de autoria do Senador Demóstenes Torres, que
altera o art. 1º da Lei Complementar nº 105,
de 10 de janeiro de 2001, para especiﬁcar os
dados ﬁnanceiros não sigilosos, para ﬁns de
investigação de ilícito penal.
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Pareceres sob nºs 281 e 706, de 2007, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, 1º pronunciamento (sobre o Projeto): favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 2-Plen): favorável,
nos termos de Subemenda, que oferece.
67
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 190, DE 2007
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Recurso nº 17, de 2009)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 190, de 2007, de autoria da
Senadora Maria do Carmo Alves, que altera
a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para
prever o exame criminológico para progressão
de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de pena.
Parecer sob nº 2.013, de 2009, da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antônio Carlos Júnior, favorável,
com a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
68
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 441, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 441, de 2008 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.135, de
2008, da Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa, Relator ad hoc: Senador Flávio Arns), que altera o art. 30 da Lei
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no 8.935, de 18 de novembro de 1994 (Lei dos
Cartórios), para incluir, entre os deveres dos
notários e oﬁciais de registro, o encaminhamento de relatório pertinente ao quantitativo
de emolumentos recebidos no exercício anterior à corregedoria do tribunal.
Parecer favorável, sob nº 729, de 2009,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Renato Casagrande.
69
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado nº 235, de 2009, de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Pedoﬁlia, que acrescenta inciso VI ao art. 7º da Lei
nº 6.815, de 9 de agosto de 1980, para vedar
a concessão de visto ao estrangeiro indiciado
em outro país pela prática de crime contra a
liberdade sexual ou o correspondente ao descrito nos arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990.
Parecer favorável, sob nº 1.393, de 2009,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Sobre a mesa, requerimento do Senador Antonio
Carlos Valadares, que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – O Senador Antonio Carlos Valadares requer a
inserção em Ata de voto de profundo pesar e também a
apresentação de condolências à família do ex-Senador
Passos Porto e ao Estado de Sergipe. Esse, portanto,
é o requerimento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra a V. Exª
para encaminhar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– V. Exª tem a palavra.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é do meu dever
assinalar que faleceu e foi sepultado em Itabaiana o
ex-Senador Passos Porto, uma ﬁgura admirável, um
homem cortês e elegante no trato, um político de escol, dos mais preparados que já houve na política de
Sergipe. Vivenciando o Congresso Nacional, seja como
Deputado Federal, seja como Senador da República,
mostrou sua competência, sua dedicação, seu devotamento e seu idealismo na defesa das causas mais
justas de Sergipe e do Brasil.
O Senador Passos Porto teve uma imensa participação no fortalecimento do municipalismo brasileiro,
porque sempre reivindicou, da tribuna da Câmara e
também da tribuna do Senado, um tratamento diferen-
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ciado para o exercício da autonomia política e ﬁnanceira dos Municípios.
É verdade que ele, na sua luta, conseguiu o êxito
necessário, porque foi o próprio regime discricionário
que reconheceu a força desse discurso, desse ideário
de colocar na Constituição de 1967 a criação do Fundo
de Participação dos Estados e dos Municípios, esse
Fundo que veio, sem dúvida alguma, fortalecer substancialmente as ﬁnanças dos Estados e dos Municípios,
notadamente dos Municípios mais pobres.
O Senador Passos Porto pontiﬁcou na política
como homem que se elegia ano a ano para Deputado Federal sem fazer maiores dispêndios ﬁnanceiros,
porque se tratava de um homem da classe média, de
um homem pobre, de um homem simples, que fazia
seu proselitismo político nos encontros diários que
mantinha com nosso povo em Aracaju, no interior do
Estado, levando para nossa querida terra de Sergipe
tudo aquilo que ele conseguia de recursos com seu
prestígio junto ao Governo Federal.
Municípios e mais Municípios de Sergipe, hoje,
sentem a falta dele, porque Passos Porto, realmente,
como político, cumpriu com seu dever e foi um exemplo, um retrato vivo da honestidade, do trabalho e do
amor que dedicou durante toda a sua vida ao nosso
querido Estado de Sergipe.
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Como eu dizia, ele não só exerceu atividades
como Parlamentar – foi Deputado Federal e Senador
–, como também, em Brasília, licenciou-se do cargo
de Deputado Federal para exercer as altas funções
de diretor da Novacap. A construção de Brasília, que
teve a participação direta de Israel Pinheiro, que depois foi Governador de Minas Gerais, também teve a
participação direta do brasileiro e grande sergipano
Passos Porto. A conﬁguração executiva da nossa Capital Federal muito deve, portanto, à atuação marcante
do Senador Passos Porto, que trabalhou com carinho,
com ética, com decência, jamais se locupletando de
função tão importante, de missão executiva tão relevante, para seu próprio benefício. Tanto isso é verdade,
que ele morreu como homem simples, homem pobre,
sem maiores condições ﬁnanceiras, a não ser a aposentadoria que conseguiu, com muita luta, com muito
trabalho, com muito merecimento.
Além disso, o Senador Passos Porto chegou a
exercer, também com o exemplo e o padrão de sua
conduta ética, um alto cargo nas funções do Senado
Federal: Diretor-Geral do Senado. Ainda há pouco, eu
estava conversando com o Presidente Sarney, que
me estava lembrando da categoria, da competência,
da lisura de um sergipano que exerceu ativamente
essa função de Diretor-Geral do Senado, deixando um
exemplo ediﬁcante de como se deve dirigir uma Casa
legislativa, como ele dirigiu, durante muitos anos, o Senado Federal. Ele foi Diretor-Geral da Casa de 1987 a
1991, por quatro anos, portanto. E, ainda hoje, fala-se
da sua atuação histórica; ainda hoje, registra-se sua
passagem no âmbito do Senado Federal como Diretor. Ele era um homem dedicado também à defesa dos
postulados do funcionalismo público federal. Ele era
um dos grandes defensores no Congresso Nacional
da causa do funcionalismo público.
Portanto, minha palavra é de homenagem, minha
palavra é de saudade, minha palavra é de reconhecimento e de gratidão por esse trabalho tão primoroso,
histórico, realizado como político, como administrador,
por esse sergipano ilustre, que honra a história do
nosso Estado, que dá exemplo às gerações futuras
de como essas gerações devem se comportar nas
missões que lhes forem delegadas pelo povo e pelas
autoridades.
Expresso minha saudade e meu agradecimento
a esse grande brasileiro, a esse grande sergipano, a
esse meu amigo das hostes da União Democrática Nacional (UDN), quando participou como militante desse
grande Partido, sempre com lealdade ao líder maior
em Sergipe dessa agremiação política que fez história no Brasil, o ex-Senador e também ex-Governador
Leandro Maciel.
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Eram essas minhas palavras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT–AM)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado, Senador Antonio Carlos Valadares.
Pela Liderança do PSB, concedo a palavra a V.
Exª, nobre Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, minha presença nesta tribuna, neste momento, tem como objetivo fazer uma síntese de um
projeto a que dei entrada nesta Casa, o Projeto de
Lei nº 258, que institui a Política de Desenvolvimento
do Brasil Rural (PDBR) e que dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento do Brasil
Rural (PNDBR).
Sr. Presidente, essa é mais uma iniciativa que parte deste Senador em defesa do meio rural e do produtor
rural, notadamente do pequeno produtor rural. O projeto
institui, como eu disse, a Política de Desenvolvimento
do Brasil Rural e dispõe sobre a elaboração do Plano
Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural, com o
propósito de qualiﬁcar a intervenção do Estado nos
espaços rurais do Território Nacional, estabelecendo
normas gerais voltadas à implementação de planos, de
programas e de ações que visem ao desenvolvimento
sustentável dos territórios rurais do País e à realização
da dignidade de todos, sem distinção.
O projeto é inspirado no resultado de dez anos
de trabalho do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) e, especialmente, do
processo participativo de debates e elaborações que
culminaram na realização da I Conferência Nacional de
Desenvolvimento Sustentável e Solidário, em junho de
2008, na cidade de Olinda, Pernambuco. Foram mais de
30 mil participantes em todas as etapas, incluindo uma
diversidade de representações: agricultores, assentados, camponeses, comunidades quilombolas, jovens,
idosos, povos indígenas, agroextrativistas, pescadores artesanais, representantes de empreendimentos
cooperativos e da economia solidária, comerciantes,
industriais, agentes de saúde, professores e representantes do Poder Público Federal, Estadual e Municipal
de todo o País. Destacou-se a expressiva participação
das mulheres em 40% do total de participantes. Foram
realizadas 230 conferências municipais, intermunicipais
e territoriais, 26 conferências estaduais e quatro eventos nacionais sobre cooperativismo solidário na dinamização econômica dos territórios rurais, população
quilombola e mulheres, além da I Conferência Nacional, que lançou as bases para a formulação da Política
Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural.
Trata-se, Sr. Presidente, da proposta de uma política que poderá ser considerada o verdadeiro “PAC
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social” do meio rural brasileiro. Isso porque a Política
de Desenvolvimento do Brasil Rural institui o conjunto
normativo necessário para a implementação de políticas
integradas para o desenvolvimento rural, que passa a
ser abordado em suas três dimensões simultâneas: a
econômica, que signiﬁca a produção agropecuária e
não-agropecuária – industrial e de serviços; a ambiental, das relações com a natureza; e a social, dos modos
de vida de organização social e produção cultural. Então, essa política abarca três direções: a econômica,
a ambiental e a social.
A Política de Desenvolvimento do Brasil Rural reconhece a diversidade existente no meio rural – seja no
aspecto econômico, seja no social, seja no ambiental
– e aposta no respeito e na valorização dessa diversidade para construir um projeto de futuro, para o Brasil
rural, que seja parte de um projeto de desenvolvimento
nacional. Esse projeto deve ser capaz de garantir condições dignas de vida às populações que optarem por
trabalhar e viver nas áreas rurais do País.
A visão de futuro contida na proposta aprovada
pelo Condraf em 24 de fevereiro de 2010 vale ser aqui
reproduzida:
O Brasil rural é um lugar de gente feliz.
Nele, os cidadãos e cidadãs que habitam os
espaços rurais brasileiros estabelecem relações sociais fundadas no respeito às diferenças, convivem respeitosamente com a natureza, protegem e desfrutam da biodiversidade
e contribuem para a melhoria da qualidade
ambiental. Têm plena capacidade de exercer
sua cidadania, cumprem seus deveres e seus
direitos constitucionais são assegurados. Colaboram com a construção democrática e participam da gestão social dos territórios rurais.
Preservam e difundem o patrimônio e a diversidade cultural dos seus povos. Têm acesso a
políticas públicas de qualidade. Desenvolvem
uma multiplicidade de atividades econômicas
com base em relações de cooperação solidária,
produzindo e consumindo com ampla responsabilidade social e ambiental. Estão aﬁrmativamente integrados ao conjunto da sociedade,
tendo o seu apoio e comprometimento. Contribuem para a soberania e segurança alimentar
e nutricional, o desenvolvimento nacional e a
manutenção do território brasileiro.
Este é o ideário do Brasil rural: um lugar de gente feliz.
A realização da visão de futuro reproduzida acima
interessa e beneﬁcia a toda a sociedade: trata-se de
garantir a segurança alimentar e nutricional, o fortale-
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cimento do mercado interno, a exportação de produtos agropecuários, a preservação da biodiversidade,
a reprodução do patrimônio cultural das populações
rurais e a manutenção da diversidade territorial dos
espaços rurais. A dinamização do Brasil rural beneﬁcia
não só os segmentos sociais que trabalham e vivem
dos resultados derivados de suas atividades agropecuárias, ﬂorestais e extrativistas, como também os
segmentos urbanos dos Municípios dinamizados economicamente pelas atividades produtivas praticadas
nesses territórios.
Na próxima década, o mundo deverá viver uma
nova onda de êxodo rural – isso é importante assinalar. O mundo deverá viver uma nova onda de êxodo
rural na próxima década, de acordo com o alerta que
foi feito pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e a
Organização Internacional do Trabalho (OIT), publicado no jornal O Estado de S. Paulo, em sua edição
de 12 de setembro deste ano. Os governos deverão
estar preparados, pois a previsão é de que 30 milhões
de pessoas por ano deixem o campo em direção às
cidades. Vejam, a previsão é de que 30 milhões de
pessoas deixem o campo em direção às cidades! O
impacto sobre a economia será profundo, impondo
desaﬁos como a ampliação da infraestrutura urbana
adequada e a criação de empregos em grande escala,
se não se quiser ver aumentar a pobreza.
Entre os principais fatores que estariam levando
milhões para as cidades, são apontados “a falta crônica
de acesso à terra, queda de produtividade e de renda,
além de problemas ambientais”. O ﬂuxo migratório,
porém, pode ser evitado ou reduzido – o êxodo rural
–, com instrumentos que proporcionem o aumento da
renda e da qualidade de vida no campo, o que passa
pelo planejamento e pela execução participativa do
desenvolvimento rural.
O projeto a que estou me referindo, a que dei
entrada, vem estabelecer os princípios, os objetivos
e as diretrizes da ação pública voltada a proporcionar
uma vida digna aos moradores dos territórios rurais,
estimular a sua ﬁxação, a sua permanência nesses
territórios, evitando, assim, o êxodo rural e os efeitos
danosos à nossa sociedade e às pessoas que vivem
no campo.
Nos últimos anos, um conjunto de políticas públicas setoriais tem sido implementado no meio rural,
propiciando uma diversiﬁcação dos instrumentos, a ampliação dos recursos aplicados, uma distribuição mais
equilibrada dos investimentos e a democratização do
acesso da população às políticas públicas. O modelo
de desenvolvimento rural – já estou terminando, Sr. Presidente – que vem sendo adotado desde 2003 articula
políticas agrícolas, agrárias e de cidadania. Com um
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conjunto de programas de crédito, de assistência técnica, de seguros e de compra direta, articuladas com
programas de infraestrutura e regularização fundiária,
de acesso à educação e aos direitos da cidadania, a
agricultura familiar adquiriu uma força econômica fundamental para a segurança alimentar dos brasileiros
e para o desenvolvimento do País.
Há alguns números que mostram a importância
da agricultura familiar. O Censo Demográﬁco do IBGE,
de 2006, identiﬁcou mais de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais da agricultura familiar que, embora
ocupem apenas 24% da área total, respondem por
38% da renda gerada no campo – vejam, 24% da área
total respondem por 38% da renda gerada no campo!
Quer dizer, quase 40% de tudo que é gerado no meio
rural vem da agricultura familiar. Como é importante
esse apoio à agricultura familiar! –, empregando 12,3
milhões de pessoas, ou seja, 74,4% da mão de obra
do campo.
É incrível como este País vem se modernizando
no campo através de uma agricultura que se disseminou em todos os Estados, em todos os Municípios, e
que responde, de forma decisiva, para o fortalecimento
da nossa economia no meio rural!
Não obstante o reconhecimento dos avanços
ocorridos no Brasil rural, é preciso construir uma política de Estado – não é uma política de governo, uma
política de Estado. É preciso que o Estado brasileiro,
notadamente por intermédio da União, elabore e execute planos nacionais e regionais de ordenação do
território e de desenvolvimento econômico e social,
como manda a Constituição Federal em seus artigos
3º e 21, Inciso IX. A Política de Desenvolvimento do
Brasil Rural vem propor os princípios, objetivos e diretrizes para a elaboração desses planos, orientando
a integração do mundo diverso que é o mundo rural
brasileiro como forma de redeﬁnir o lugar estratégico a
ser ocupado pelos espaços rurais na persecução dos
objetivos fundamentais da República.
É preciso superar a visão do rural como espaço
residual urbano e associado exclusivamente à produção agropecuária. A visão dicotômica entre o rural e
o urbano concebe o meio rural como subsidiário, secundário e inferior em relação ao espaço urbano. Tanto é assim que a noção comum de desenvolvimento
é associada e até mesmo confundida com a ideia de
urbanização.
A concepção do rural, no entanto, que fundamenta
a abordagem da Política de Desenvolvimento do Brasil
Rural tem uma outra dimensão. Ela é multidimensional
e integrada. Ela valoriza a rica diversidade do território
nacional. Ela trata o rural a partir dos seus três atributos
básicos e simultâneos: o espaço da produção, o espaço

141

Outubro de 2010

de relação com a natureza e o espaço da produção e
reprodução de modos de vida diferenciados.
A experiência de desenvolvimento do meio rural
demonstra que políticas ou programas setoriais fragmentados não são suﬁcientes. São necessárias ações
integradas, asseguradas por uma política transversal e
nacional. A experiência recente do Sistema Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional (instituído pela
Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006) e do Programa Territórios da Cidadania (instituído pelo Decreto
de 25 de fevereiro de 2008), que também inspiram esta
proposição, comprova o potencial de transformação
contido na gestão transversal de políticas sociais de
desenvolvimento humano.
Eu queria ainda acrescentar, para nossa alegria
e para regozijo deste Senado, da Câmara dos Deputados, deste Congresso Nacional, que para dar suporte
a todos esses programas voltados para a melhoria da
alimentação e da segurança alimentar, foi aprovada,
dentro da nossa proposta, a inclusão, dentro dos direitos fundamentais do cidadão e da cidadã brasileira,
do direito à alimentação.
Essa proposta, portanto, está sendo apresentada
dentro do espírito generoso construído pela Constituição de 1988. O espírito solidário, o espírito de integração, o espírito de fortalecimento do meio rural como
condição indispensável para resolver tantos problemas
sociais que se acumulam ao longo dos anos, por falta
justamente de um projeto nacional que inclua o projeto
rural como um projeto de natureza especial, que deve
se revestir de um tratamento diferenciado, visando à
ﬁxação do homem ao campo, a evitar o meio rural, à
inchação das grandes cidades e às conquistas sociais,
que devem ser para todos.
Não há diferenciação entre brasileiros do campo
e brasileiros da cidade. Cada um, exercendo a sua atividade, tem que ter amparo nas políticas e nos projetos
que são implementados pelos governos. Não uma política de governo, mas uma política nacional, que será,
sem dúvida alguma, objeto deste projeto.
Espero que o Senado Federal, que tem dado
uma grande contributo ao desenvolvimento do meio
rural, do cidadão e da cidadão que vivem no interior
do Brasil, possa dar uma resposta positiva, aprovando
esta matéria, que, tenho certeza absoluta, merecerá o
maior apoio, a maior consideração e, através dos debates, um aperfeiçoamento natural, para que possamos incluir, entre as grandes matérias do Congresso
Nacional, este projeto, o Projeto de Lei nº 258, que
institui a Política de Desenvolvimento do Brasil Rural
e que dispõe sobre a elaboração do Plano Nacional
de Desenvolvimento do Brasil Rural.
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Sr. Presidente, sou um homem que nasceu no
interior. Nasci num povoado, um dos mais pobres de
Sergipe, o povoado Pau de Leite, onde fui criado, onde
dei meus primeiros passos. E, mesmo depois, já na juventude, já como estudante, quantas vezes eu, durante
as férias, ajudava meu pai no plantio e na colheita do
algodão, ele que era um plantador de algodão no Município de Simão Dias! Tenho, então, a honra e a alegria
de, com a participação do Condraf, com a participação
do Ministério de Desenvolvimento Agrário, a participação de um sergipano, companheiro e amigo, Humberto
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Oliveira, que me incentivou a apresentar este projeto,
com a participação da Contag, do seu Presidente e de
todos os seus diretores, de apresentar esta matéria, a
grande alegria de complementar uma parte do trabalho
que o Senado vem fazendo em favor dos trabalhadores
e produtores rurais, em defesa do fortalecimento e da
prosperidade do meio rural em nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– A Presidência defere o Requerimento nº 832, de 2010,
de retirada do Requerimento nº 445, de 2010.
È o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– O Projeto de Lei do Senado nº 530, de 2007, retorna
ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos; e,
nos termos do art. 49, I, do Regimento Interno, à Comissão de Educação, Cultura e Esporte; e
O Projeto de Lei do Senado nº 539, de 2009,
uma vez que já se encontra instruído pela Comissão
de Educação, Cultura e Esporte, continua aguardando
inclusão em Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Os Srs. Senadores Alvaro Dias e Papaléo Paes
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203, combinado com o inciso
I e § 2º do art. 210 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para
fazer o registro da matéria intitulada, “Sigilo de ﬁlha
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de Serra foi violado com papel falso”, publicada pelo
jornal Folha de S. Paulo, em sua edição de 02 de setembro de 2010.
A matéria destaca que o falso procurador que
pediu acesso aos dados teve quatro CPFs cancelados e acumula dezesseis processos, seis deles na
área criminal.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr Presidente, Srªs e Srs Senadores, venho à tribuna, neste momento, para fazer
o registro do artigo “Com todo o carinho: cala a boca,
Dilma!” na coluna Nossa Política, na revista Época, em
sua edição de 21 de junho de 2010.
Segundo o artigo, de autoria do jornalista Guilherme Fiúza, seria muito interessante a criação de
uma campanha no Twitter disseminando a mensagem
“Cala a boca, Dilma”, o que poderia salvar o Brasil de
um grande engano. Para Guilherme Fiúza esse simples ato “funcionaria como uma campanha de utilidade pública – contra a extinção do bom-senso”. Não se
trata de uma campanha de cerceamento, pois, como

145

Outubro de 2010

aﬁrma o jornalista, o direito de Dilma continuar falando
pelos cotovelos é sagrado. Seria apenas uma forma de
contrapor, via microblog, a série de incoerências ditas
pela candidata do Partido dos Trabalhadores.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do Senado Federal, requeiro que o artigo citado seja considerado como parte integrante deste pronunciamento.
Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Não havendo mais oradores inscritos, encerro
a presente sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT – AM)
– Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 38
minutos.)
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Ata da 169ª Sessão, Não Deliberativa
em 21 de outubro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Jefferson Praia.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerrase às 16 horas e 6 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Ofício nº
78/2010, na origem, do Presidente da Comissão de
Desenvolvimento Regional e Turismo, que encaminha
o Relatório de Resultados e Impactos – Exercício de
2009, do Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste – FNE, recebido naquela Comissão.
A Presidência determina a autuação do expediente como Ofício nº S/21/2010, e o encaminha para
o exame da Comissão de Desenvolvimento Regional
e Turismo.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência recebeu os seguintes Avisos
do Tribunal de Contas da União:
– nº 65, de 2010 (nº 1.747/2010, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.648/2010-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 46/2009, do Senado
Federal (TC 029.588/2009-9);
– nº 66, de 2010 (nº 1.790/2010, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.667/2010-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 22/2010, do Senado
Federal (TC 018.994/2010-5);
– nº 67, de 2010 (nº 1.792/2010, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.668/2010-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 25/2010, do Senado
Federal (TC 018.999/2010-7);
– nº 68, de 2010 (nº 1.794/2010, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.669/2010-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 27/2010, do Senado
Federal (TC 019.142/2010-2);

– nº 69, de 2010 (nº 1.800/2010, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.680/2010-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 5/2010, do Senado Federal (TC 007.278/2010-1);
– nº 70, de 2010 (nº 1.811/2010, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.744/2010-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 29/2010, do Senado
Federal (TC 019.152/2010-8); e
– nº 71, de 2010 (nº 1.814/2010, na origem), que
encaminha cópia do Acórdão nº 2.745/2010-TCU, referente ao acompanhamento da operação de crédito
autorizada pela Resolução nº 30/2010, do Senado Federal (TC 019.154/2010-0).
Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão de Assuntos
Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 833, DE 2010
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney.
Com fundamento no disposto nos artigos 218 e
219 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência a inserção em Ata de Voto de
profundo Pesar pelo falecimento do ministro aposentado e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho,
MOZART VICTOR RUSSOMANO, ocorrido na tarde do
último domingo, dia 17 de outubro.
Justiﬁcação
Faleceu na tarde do último domingo, dia 17 de outubro, um dos mais destacados juristas do Rio Grande
do sul, o pelotense Mozart Victor Russomano, ministro aposentado e ex-presidente do Tribunal Superior
do Trabalho.
Descendente de uma tradicional família de juristas, ele foi casado com Gilda Maciel Correia Meyer
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Russomano, também jurista de nomeada e professora
universitária.
Fundador da primeira vara trabalhista no seu município de nascimento, Mozart Victor Russomano tinha
88 anos e foi internado devido a uma isquemia.
Considerado um dos maiores juristas da área
de Direito do Trabalho e Previdenciário, ele alcançou
o auge da sua carreira proﬁssional no ﬁnal da década
de 60, início dos anos 70, quando foi nomeado ministro
do Tribunal Superior do Trabalho (TST), órgão do qual
foi presidente, em duas oportunidades. Exerceu ainda
a função de corregedor-geral da Justiça do Trabalho.
Professor honorário de mais de 15 universidades
nacionais e internacionais, Mozart Victor Russomano era professor emérito da Universidade Federal de
Pelotas, Doutor Honoris Causa pela Universidade de
Bordeaux-I (França), Universidade San Martin (Peru)
e Universidade Católica de Pelotas. Mozart Victor Russomano também foi professor titular da Universidade
de Brasília.
Sala das Sessões, 21 de outubro 2010. – Senador Pedro Simon.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de
pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.”
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 834, DE 2010
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro que o PLS nº 63, de 2007, que altera a Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995 para permitir dedução dos gastos realizados com educação proﬁssional
de nível técnico, deixe de tramitar em conjunto com o
PLS nº 291, de 2006, que altera a Lei nº 9.249, de 26
de dezembro de 1995 para conceder benefício no imposto de renda para empresas que utilizem produtos
de plástico biodegradável ou hidrossolúvel. Embora
ambos tratem de incentivos ﬁscais, regulam matérias
absolutamente distintas. Um, cuida de dedução com
gastos com educação e, o outro, incentivo às empresas
que utilizem plástico biodegradável ou hidrossolúvel,
razão pela qual devem tramitar separadamente.
Sala das Sessões, 31 de agosto de 2010. – Senador Francisco Dornelles.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – A Presidência recebeu Requerimento do
Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando licença
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para ausentar-se dos trabalhos da Casa, a ﬁm de participar da 65ª Assembléia-Geral da Organização das
Nações Unidas, no período de 31 de outubro a 7 de
novembro do corrente ano, na cidade de Nova York.
Nos termos do art. 41 do Regimento Interno, a
Presidência defere o presente Requerimento.
É o seguinte o Requerimento deferido:
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2010
Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para
participar, como observador parlamentar, dos trabalhos
da 65ª Assembléia Geral das Nações Unidas, em Nova
York, requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno, licença para me ausentar dos trabalhos desta Casa durante o período de 31 de outubro a 7 de
novembro do ano em curso, para atender à mencionada missão.
Sala das Sessões, 21 de outubro de 2010. – Senador Antonio Carlos Valadares.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Com a palavra o Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, gostaria de
me inscrever para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Senador Marco Maciel é o primeiro
inscrito para uma comunicação inadiável. Eu mesma,
aqui da mesa, coloco-me como segunda inscrita para
uma comunicação inadiável.
Com a palavra, pela inscrição, o Senador Jefferson Praia.
Saúdo os jovens que estão adentrando as nossas galerias e os proﬁssionais que os acompanham.
Sejam muito bem-vindos.
O SR. JEFFERSON PRAIA (PDT – AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, Srª Presidente Serys Slhessarenko. Eu não
poderia, Srª Presidente, deixar passar em branco o
desabamento parcial, no domingo último, do Porto de
Chibatão, em Manaus, numa área de 300 metros.
Desde terça-feira, Srª Presidente, o Corpo de
Bombeiros utiliza um guindaste para remover carretas e contêineres que foram soterrados ou jogados
à água a ﬁm de encontrar dois trabalhadores ainda
desaparecidos.
Além desse óbvio drama humano, há também
um impacto negativo para a indústria e o comércio, no
momento em que empresários da minha terra se mobilizam para fazer frente às encomendas de Natal.
Para que possamos aquilatar a importância econômica de Chibatão, basta lembrar aquele movimento
entre 60% e 70% de toda a carga que chega e sai de

OUTUBRO 2010
48120

Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Manaus. São centenas de carretas por dia. Segundo
os Presidentes da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Ralph Assayag, e do
Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares, Wilson Périco, centenas de carretas
são movimentadas.
Os líderes empresariais, Srª Presidente, neste
momento, mobilizam-se para que seja liberada uma
rampa não utilizada na parte do Porto conhecida como
Chibatão I.
Conforme adverte o Presidente Assayag, a rampa
precisa ser liberada o quanto antes, “porque Chibatão
não vai aguentar a demanda do Natal”. Mas acrescenta:
“Se os responsáveis técnicos autorizarem um ajuste
de modo a que o porto vá se organizando, a preocupação diminui bastante”.
Srª Presidente, ao mesmo tempo em que faço
votos para que essas medidas emergenciais sejam
tomadas rapidamente, chamo atenção para as precárias condições logísticas de boa parte do sistema
portuário de Manaus, que, decididamente, não está à
altura do dinamismo industrial e da soﬁsticação empresarial da capital amazonense. Para superar tamanha
defasagem, mais do que nunca é necessário que autoridades públicas e setor privado formem uma sólida
parceria. Só assim, Srªs e Srs. Senadores, com muita
competência e responsabilidades compartilhadas, será
possível resolver os atuais problemas técnicos, gerenciais, ambientais e de segurança do trabalho. Sem isso,
novos e signiﬁcativos prejuízos materiais e perdas de
preciosas vidas humanas serão invitáveis.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo
também esta tribuna para tratar brevemente de mais
alguns pontos, todos eles ligados à atualidade amazonense.
Em primeiro lugar, quero prestar minha solidariedade ao povo dos Municípios afetados pela seca prolongada que hoje ocorre no meu Estado do Amazonas,
em especial, ao Município de Anori, localizado na calha
do Médio Solimões, e chamar a atenção das autoridades do Governo Federal para a dolorosa situação de
centenas de famílias de sua zona rural, isoladas pela
seca, à míngua de alimentos e água potável.
As consequências da prolongada seca deste ano
já levaram a Prefeita de Anori, Sansuray Xavier, a decretar emergência e recorrer à defesa civil do Estado
do Amazonas.
Segundo cálculos da Prefeitura, nas zonas rural
e urbana, cerca de três mil famílias estão sendo direta
ou indiretamente atingidas pela estiagem.
O povo de Anori precisa de cesta básica, água
potável e remédios, e não há como chegar de barco
àquelas comunidades rurais. Entre as mais afetadas,
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estão Jerusalém, São Matias, Rosa de Saron, São
Jorge, Ressaca de São Tomé, Paraná do São Tomé,
Maracanã, São João do Paracuúba e Mureru.
Com o Rio Solimões muito abaixo do esperado
para este período, Srª Presidente, as pessoas precisam
caminhar quilômetros da sede do Município até o Porto
para tomar os chamados barcos de linha.
Outra consequência muito grave da seca em
Anori é a morte do gado e o alastramento da diarreia
e do vômito, sobretudo entre idosos e crianças, por
ingestão de água contaminada.
O drama se repete nos Municípios vizinhos de
Anamã, Coari e outros, para os quais também apelo
a atenção do Governo Federal de modo a reforçar as
medidas emergenciais da defesa civil do Estado do
Amazonas. Na mesma situação, encontra-se o Município de Maraã.
Srª Presidente, todos os anos, temos secas e
cheias no nosso Estado. Na minha avaliação, nós devemos atuar de forma preventiva, já sabendo o que
sempre acontece, os problemas que sempre ocorrem.
Deveríamos estar sempre preparados para essas situações, para que o povo do nosso Estado, do Estado do
Amazonas, não sofresse tanto nos momentos difíceis
de cheias prolongadas ou cheias que causam danos
ao nosso povo e secas prolongadas.
Em segundo lugar, Srª Presidente, em nome
do meu partido e de toda a minha equipe de bravos
companheiros de campanha, quero aqui agradecer
de coração aos cidadãos e cidadãs dos Municípios
do meu Estado, principalmente do Município de Apuí,
localizado no sul do Amazonas. Lá, Srª Presidente,
fui o candidato mais votado ao Senado, tendo recebido 24,53% dos votos. Agradeço aqui ao Prefeito do
Município, o Marquinhos, e a todos os companheiros
daquele Município, que se empenharam de forma voluntária na minha campanha.
Em terceiro lugar, Srª Presidente, minhas senhoras e meus senhores, quero, do alto desta tribuna, enviar o meu abraço e a minha gratidão à colunista Baby
Rizatto, do jornal A Crítica, de Manaus. Na edição de
9 de outubro último, fui alvo destas suas estimulantes
palavras:
De votação falando, cumprimento daqui o
Jefferson Praia, que, sem grana, sem padrinho,
com a cara, a coragem e um posicionamento
que repetiu sua atuação no Senado, deu exemplo de campanha correta. Jefferson Péres sabia
das coisas, não? Se o escolheu...
Meu agradecimento a Baby e a todos os seus
colegas, proﬁssionais do jornalismo e da comunicação
social de diferentes veículos, que, com seu proﬁssiona-
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lismo e espírito público, acompanham minha atuação
durante esses dois anos e alguns meses, Srª Presidente, em que estou aqui no Senado, servindo ao povo
do Amazonas e ao meu povo, ciente, é claro, da minha
responsabilidade de suceder, sem jamais substituir, o
meu mestre, líder e amigo Jefferson Péres.
Para concluir, Srª Presidente, quero agradecer
também, em especial, ao Conselho Regional de Economia do Amazonas pela moção de congratulações a
mim encaminhada:
Prezado economista,
O Conselho Regional de Economia da 13ª
Região do Amazonas vem mui respeitosamente à presença de V. Sª manifestar os nossos
votos de congratulações por sua participação
neste processo eleitoral de 2010.
Por intermédio de seu Presidente, o Economista Erivaldo Lopes do Vale, e seus conselheiros, muito nos honra ter neste processo
eleitoral um Economista a disputar um cargo
no Senado Federal.
Sabemos que, mesmo com pouca estrutura, sua marca de votos foi expressiva, por
isso, reconhecemos o seu empenho e dedicação durante a campanha, parabenizando-o
pela coragem, determinação e pelo esforço
despendido.
As nossas mais sinceras e cordiais saudações.
Quem assina este documento é o Economista
Erivaldo Lopes do Vale, Presidente da Corecon-AM.
Srª. Presidente, agradeço ao povo do Amazonas,
mais uma vez, pela oportunidade que tive, ao longo
desse período de campanha eleitoral, de encontrar
todos.
Srª Presidente, imagine o que é estar frente a
frente ao povo do nosso Estado, no interior dos mais
diversos Municípios; em Manaus, na caminhada. O mais
gratiﬁcante foram os voluntários, as pessoas que vieram atrás do nosso material de campanha, que ligaram
para nos apoiar, percebendo que estamos aqui para
defender o Estado do Amazonas e defender o Brasil.
Muito obrigado a todos que, ao longo dessa caminhada, contribuíram para o nosso desempenho. E,
muito embora não ganhando a eleição, ganhamos perdendo, por termos tido, na minha avaliação, uma boa
votação no Estado do Amazonas.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Jefferson Praia.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável,
o Senador Marco Maciel.
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O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para uma
comunicação inadiável. Com revisão do orador.) – Srª
Presidente, nobre Senadora Serys Slhessarenko, Srs.
Senador Jefferson Praia, Senador Aldemir Santana,
Senador Geraldo Mesquita Júnior e demais Srs. Senadores, venho à tribuna nesta tarde para registrar
um evento ocorrido na segunda-feira passada, às 21
horas, na Academia Brasileira de Letras.
Eu me reporto a uma reunião presidida pelo escritor e homem público Marcos Vilaça, para dar posse
ao novo membro da Academia Brasileira de Letras,
em vaga decorrente do falecimento do acadêmico
José Mindlin.
Sexto ocupante da Cadeira nº 29, o pernambucano Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti nasceu em 6 de fevereiro de 1929 no Recife, onde fez o
curso secundário no Colégio Nóbrega, escola em que
também estudei; em 1951, diplomou-se em Ciências
Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife, instituição a que igualmente pertenci, após estágio realizado na Academia de Direito Internacional da
Haia, no ano anterior.
Concluído o curso de Direito, Geraldo Holanda
Cavalcanti mudou-se para o Rio de Janeiro, assumindo
a função de Chefe de Redação do Boletim das Classes
Dirigentes do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e
Estatística. Em 1952, convidado a trabalhar na então
Delegação do Brasil na capital holandesa, colaborou
com o Ministro Plenipotenciário Joaquim de Souza Leão
na realização da primeira retrospectiva das obras de
Frans Post, famoso pintor holandês que acompanhou
a vinda de Nassau ao Brasil. Frans Post deixou peças
valiosíssimas e, hoje, parte do seu acervo se encontra
na Mauristhuis – Casa de Maurício na Haia.
Geraldo Holanda Cavalcanti entrou para o serviço diplomático por concurso direto, em 1954, e foi
servir na Divisão Cultural e no Departamento Econômico Consular, ocupando-se dos aspectos políticos
das relações internacionais em ambas as funções.
Em 1976, o novo membro da Academia foi promovido
a Embaixador e designado para o recém-criado cargo
de Secretário Especial de Assuntos Políticos e Econômicos, na área internacional bilateral.
Em 1978, ele é designado Embaixador junto à
Unesco. Suas seguintes cheﬁas de missão diplomática serão junto ao governo do México, em 1982, junto
à Comissão das Comunidades Europeias, posteriormente União Europeia, em 1986.
Em 1990, ao tomar posse o Presidente Fernando
Collor, requereu sua aposentadoria no serviço diplomático. Após o afastamento do serviço diplomático,
presidiu durante dois anos uma empresa na área de
telecomunicações com sede em São Paulo.
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Em 1996, é eleito Secretário-Geral da União Latina, organismo internacional que trata da proteção e
difusão dos idiomas e das culturas de expressão latina,
sediado em Paris. Regressa deﬁnitivamente Geraldo
Holanda Cavalcanti ao Brasil em 2001, passando a
dedicar-se exclusivamente à atividade literária.
Em 2004, foi eleito Presidente do PEN Clube
do Brasil. É Vice-Presidente da Fundação Miguel de
Cervantes de Apoio à Pesquisa e à Leitura, membro
do Conselho Editorial da revista Poesia Sempre, da
Fundação Biblioteca Nacional, e do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio, Indústria,
Comércio e Turismo (CNC).
Dentre muitas, não poderia deixar de citar haver
o Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti recebido as
seguintes comendas: Nacionais: - Grã-Cruz na Ordem
do Rio Branco; Grande Oﬁcial nas Ordens do Mérito Naval, do Mérito Militar, do Mérito Aeronáutico e do Mérito
das Forças Armadas; como reconhecimento do papel
desempenhado pela Delegação do Brasil na Unesco
em favor da inclusão de Olinda na lista do Patrimônio
Cultural da Humanidade, recebeu, da Municipalidade
de Olinda, Pernambuco, em 1978, a Comenda da Ordem do Mérito dos Caetés. Estrangeiras: Grã-Cruz da
Ordem do Mérito da Alemanha; da Ordem da Águia
Asteca do México; da Ordem Acadêmica do Direito,
da Cultura e da Paz, do México; da Ordem Francisco
de Miranda da Venezuela e da Ordem ao Mérito por
Serviços Distinguidos, do Peru. Grande Oﬁcial da Ordem de São Miguel e São Jorge, do Reino Unido; da
Ordem do Mérito da Itália; da Ordem do Tesouro do
Japão; das Ordens do Cristo e do Infante Dom Henrique, de Portugal.
Para não me demorar em considerações, vou
mencionar um fato que me parece extremamente importante. O Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti,
ao iniciar seu discurso de posse, salientou que a Academia Brasileira de Letras – e são palavras suas:
“é um continuum no qual nós, os acadêmicos, constituímos o estofo de que se compõe
a sua perenidade. Daí a tradição de se esperar
que o acadêmico que toma posse faça, no seu
discurso, a genealogia da sua cadeira. Ainda
são pouco numerosos os que ﬁzeram a história da Cadeira 29, embora muitos, se de cada
um quisesse fazer o seu perﬁl. Mas, ao deles
herdar o privilégio de ocupar o assento que
agora me cabe, sinto-me compelido a evocálos, pois com eles componho a linhagem na
trama que constitui a história da Academia.
Falarei deles, portanto, mas serei breve e,
destarte, necessariamente omisso no que al-
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guns pudessem esperar que de um ou outro
modo recordasse.
A Cadeira 29 da qual me honra assumir a sucessão, teve como fundador Artur de
Azevedo, que para ela escolheu Martins Pena
como Patrono”.
Srª Presidente, na Academia Brasileira
de Letras seguimos uma tradição que é observada de maneira muito criteriosa.
“O fundador da Cadeira 29, Artur de Azevedo – lembrou o Embaixador Geraldo Holanda
Cavalcanti –, foi uma das personalidades mais
ativas da história literária brasileira. Poeta, contista, crítico, cronista e teatrólogo, deixou uma
vasta obra e respeitável em todos os campos
em que atuou.
Desejo também, Srª Presidente, fazer uma menção aos outros que contribuíram para que a Cadeira 29
continuasse sua trajetória, de forma a honrar os que a
integraram – Vicente de Carvalho, Claudio de Sousa,
Josué Montello e José Mindlin.
Foi signiﬁcativa a posse de Geraldo Holanda
Cavalcanti na Academia Brasileira de Letras, e certamente ele contribuirá para o constante aggiornamento
da Casa de Machado de Assis, para o seu constante
enriquecimento, não somente no campo literário, mas
também no campo cívico.
Devo, por oportuno, dizer quanto considero importante que continuemos a reconhecer o papel das
instituições culturais para o enriquecimento do nosso
País. E ressaltar que a Academia Brasileira de Letras,
criada há mais de 100 anos, presidida por Machado de
Assis, conserva uma longa tradição que destaca a notável contribuição de diferentes pensadores, escritores,
poetas, literatos que ocuparam ou ocupam cadeiras na
instituição, constituída de 440 membros.
Não gostaria de encerrar minhas palavras sem
fazer uma menção a José Mindlin, cujo falecimento
levou à escolha de Geraldo Holanda Cavalcanti para
ocupar a Cadeira 29.
Sabemos que o casal Guita e José Mindlin – lembrou com propriedade Geraldo Holanda Cavalcanti em
seu discurso –, com graça e humildade, deu uma notável
contribuição à Academia Brasileira de Letras e tornou
possível que documentos fundamentais para conhecer algumas das descrições episódicas de momentos
grandiosos de sua vida de colecionador, inclusive, o
trabalho que ele realizou no Museu Lasar Segall, em
São Paulo, em 1999.
Como Mindlin era um bibliógrafo, entre outras
coisas, desejo destacar um trecho do discurso de Geraldo Holanda Cavalcanti, quando diz que
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“Alberto Manguel faz uma distinção entre bibliotecas com livros entronizados e bibliotecas com livros lidos. A de José Mindlin
não tinha livros entronizados. Mesmo as jóias
da Coroa estavam expostas ao leitor interessado, ele, próprio, em primeiro lugar, que as
visitava regularmente e a quem quer que se
beneﬁciasse de sua generosa acolhida para
realizar trabalhos de pesquisa. Sua enorme
biblioteca surgiu, aliás, de um produto quase
diria secundário do seu amor pela leitura. Ele
próprio diz ao evocar o nascimento de sua coleção a partir da leitura de obras especíﬁcas
que o levavam a procurar em outras obras do
mesmo autor e, depois, obras sobre aquele
autor e assim por diante.
Gostava de ler em alta voz – salienta
o Embaixador Geraldo Holanda Cavalcanti.
Guita era sua ouvinte predileta, porque, constante e sempre atenta. Fazia-o com evidente
satisfação e orgulhava-se de sua voz. Sua impostação solene e cadenciada pareceu-me,
primeira vista ou devo dizer primeira audiência datada, mas vim a descobrir, depois, que
devia estar impregnado em seu gene russo,
pois era a mesma entonação que encontrei
nas gravações de Anna Akhmatova, ao ler os
seus próprios poemas.
Do amor e do carinho que tinha pelos
livros dizem muito as palavras com que procura justiﬁcar-se perante os que não foram
selecionados para ﬁgurar na exposição do
Museu Lasar Segall, ou dentre os Destaques
da edição da Biblioteca Nacional, seleções que
teve que fazer enfrentando muitas ciumeiras
e muitas queixas dos livros que delas foram
excluídos.
A imagem do José Mindlin está associada
ao livro, à biblioteca’ – continua Geraldo Holanda Cavalcanti. Mas Mindlin foi muito mais do
que um bibliógrafo. Foi um empresário sempre disposto a por a sua empresa a serviço
das artes, o editor, o incentivador da esposa
no árduo e exigente trabalho de restauro de
livros e obras de arte, o administrador vigilante da proteção do patrimônio cultural, quando
em cargo executivo no Estado de São Paulo, o
zelador dos manuscritos de grandes escritores
brasileiros e um mecenas para a divulgação
desse patrimônio”.
E aqui não posso deixar de evocar a ﬁgura ﬁdalga de Aloysio Magalhães, seu grande animador, muito prematuramente desapa-
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recido, morto em Venesa, como Aschenbach
enquanto defendia, em reunião da Unesco, a
inclusão de Olinda na Lista do Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade”.
Então, Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, gostaria de concluir as minhas palavras dizendo
o quanto nos orgulhamos em ter presente na Academia
Brasileira de Letras a ﬁgura exemplar, o escritor, o humanista, o latinista que tanto contribuiu para o esclarecimento de nossos problemas internacionais, assim
como também para que a atividade literária venha a
ser prestigiada no País como um pré-requisito para que
possamos construir uma Nação cada vez mais atenta
à busca de valorizar os seus escritores, não somente
aos interessados, mas a toda a sociedade, a contribuição de pensadores, escritores, literatos, poetas, críticos
literários, uma vida cultural que certamente tende a se
adensar a cada instante para que o Brasil venha a ter
no século XXI, neste terceiro milênio da Era Cristã, instituições, entre outras, como a Academia Brasileira de
Letras, para o enriquecimento cultural do nosso povo
nos mais diferentes estamentos sociais.
Muito obrigado a V. Exª, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Marco Maciel.
Gostaria de dizer aos senhores e às senhoras que
se encontram na nossa galeria que nos alegra muito
tê-los aqui, as suas honrosas presenças. O nosso Senado da República precisa ser visitado pela população
brasileira. E eu, hoje, como a primeira mulher a estar
na Presidência do Senado, realmente acredito que o
nosso Poder precisa ser acompanhado cada vez mais
de perto pela sociedade de um modo geral.
Sejam muito bem-vindos e sejam muito bemvindas os senhores e as senhoras aqui presentes.
Quero também anunciar aqui, Senadora Níura,
a presença desses jovens Vereadores mirins de Blumenau, Santa Catarina, com uma vestimenta típica
muito bonita, muito interessante. Nós acreditamos que
os jovens têm que ter uma participação muito ativa
na nossa sociedade. Parabéns ao Vice-Presidente da
Câmara de Vereadores, Sr. Roberto Tribess, por estar
acompanhando os jovens aqui, neste momento. Isso
é muito importante, com certeza.
Senadora Níura, V. Exª está, com certeza, pedindo
para fazer uso da palavra pela ordem, mas, antes de
passar a palavra, gostaria de dizer a esses jovens que
eu, como Senadora da República e mãe de quatro ﬁlhos,
costumo dizer sempre que a gente não pode permanecer, Senadores Pedro Simon, Marco Maciel e Jefferson
Praia, naquele discurso mais ou menos tradicional de
que o jovem é o futuro do País. Eu digo que o jovem
tem que ser o presente do País, porque o jovem com
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expectativa de vida vai, realmente, estar assegurando
um futuro garantido a ele e a nós também.
O que é expectativa de vida do jovem? É o jovem
ver que sua família tem trabalho, tem moradia, tem educação de qualidade, tem acesso à saúde pública de
qualidade. Se ele vir que é possível ter uma vida feliz,
com qualidade em nossa sociedade, vai realmente se
envolver nas diretrizes do bem. Vai estudar muito, se
preparar muito, porque tem convicção de que vai ter um
espaço na sociedade para constituir uma família com
dignidade, para ser feliz, e não vai entrar no descaminho. Aí, sim, o nosso jovem pode estar assegurando o
seu futuro e o futuro da sociedade como um todo.
Parabéns a vocês, que estão nesse papel de Vereadores mirins de Blumenau, Santa Catarina.
Pela ordem, Senadora Níura com a palavra.
A SRª NÍURA DERMACHI (PSDB – SC. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente.
Cumprimento-a pelas palavras e parabenizo-a pela
grande atuação exemplar dessa mulher brasileira.
Quero dizer da minha alegria, da minha satisfação, aqui, junto com o Senador Marco Maciel, Senador
Jefferson Praia e também Senador Pedro Simon, de
receber do meu Estado essas crianças, adolescentes,
jovens que implantaram em Santa Catarina, há 11 anos,
a Câmara mirim em Blumenau. Quero parabenizar os
precursores disso, especialmente o Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Blumenau, Sr. Roberto Tribess. Quero cumprimentar o Presidente da Câmara
Mirim de Blumenau, a quem peço que se levante para
que todos os Senadores o conheçam, Sr. Murilo Martini, a coordenadora do Legislativo mirim, Srª Elisete
Maria Passold, essa gigante mulher que trabalha no
Legislativo, e também um membro da Secretaria de
Articulação Nacional que, junto com a nossa Senadora Selma Elias, hoje toca a Secretaria de Articulação
em nome do Governo do Estado aqui em Brasília, Sr.
Walmir Britto.
Quero cumprimentá-los, agradecê-los por estarem aqui e dizer que o povo catarinense, Presidente,
mostra a grande luta, a grande força que tem. Blumenau, na década de 80, foi vítima de um dos maiores
desastres ecológicos, de uma das maiores enchentes
vistas em todo o País. E, recentemente, em 2008, tivemos novamente, Senador Marco Maciel, a presença desta catástrofe. Mas Blumenau, toda Itajaí, todo o
Estado de Santa Catarina, irmanados com essa força, com essa garra que é própria deles, pelo trabalho,
pela cultura, pela força e pelo dinamismo, mostram
sim, nesses rostos que estão encampando a Câmara
Mirim de Blumenau, a força do seu povo, a generosidade do seu povo, a solidariedade, que se reerguem
sempre na força e na luta. Cumprimentando a todos
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por estarem aqui no Senado Federal, honra-me estar
ao lado de vocês, tê-los recebido em meu gabinete e
também a todo o nosso povo catarinense.
Muito obrigada a todos vocês e obrigada, Senadora Presidente, pela permissão a mim concedida de
falar. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senadora Níura.
Convido o Senador Jefferson Praia a assumir a
Presidência, uma vez que eu serei a próxima a usar
da palavra.
A Sra. Serys Slhessareko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jefferson Praia.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Concedo a palavra à nobre Senadora Serys
Slhessarenko.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, senhoras e senhores que
nos vêem, que nos ouvem, e os jovens, muito jovens,
Vereadores mirins de Blumenau, mais uma vez, uma
saudação aos senhores e as senhoras.
Estou vendo que temos muitas jovens mulheres
presentes. Isto é importante: mulher participando da
política. Muito importante mesmo, porque, em todos
os setores da política, principalmente da política eleitoral, nós somos sempre absoluta minoria. Mas, vendo essa mobilização, não sei nem dizer aqui quantos
são os garotos e quantas são as garotas, mas estou
vendo um número signiﬁcativo de garotas. Parabéns
pela participação! Vamos participar de igual para igual
na política.
Sr. Presidente, hoje eu volto aqui a uma temática
que acredito da maior relevância para o nosso País,
uma vez que a questão da segurança tem sido uma
preocupação do Brasil como um todo. E no meu Estado de Mato Grosso não é diferente. Por onde a gente
anda, em cada Estado, uns têm maiores problemas na
área de segurança, outros menores, outros nem tanto,
nem tão grandes, mas sempre problemas existem.
E temos tramitando aqui, no Congresso Nacional
– e neste momento está na Câmara Federal – a chamada PEC dos policiais. Aliás, a Senadora Níura, ontem,
falou sobre isso, e eu hoje estou falando também.
Já tivemos uma participação muito intensa nessa
questão e agora estamos aqui à espera de que avance lá na Câmara Federal. Estou fazendo referência à
Proposta de Emenda à Constituição dos policiais civis
e militares e bombeiros.
Estive viajando por todo o meu Estado de Mato
Grosso. Viajo todos os anos, percorro os Municípios.
Este ano também percorri um número muito signiﬁcati-
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vo deles e percebi a grande necessidade de que essa
situação seja deﬁnitivamente resolvida: o piso salarial
nacional das nossas polícias civil e militar e do corpo
de bombeiros.
Esses proﬁssionais precisam ser valorizados e,
com certeza, isso trará um estímulo às corporações,
aumentando a autoestima nos seus cidadãos, fazendo
com que eles se empenhem cada vez mais em suas
atividades com competência e compromisso.
Às vezes, Senador Jefferson Praia, a gente fala
que fulano, cicrano, em tal proﬁssão, em tal movimento,
colocou a cara a tapas. É costumeiro a gente dizer isso
entre aspas, não é? E eu digo que os proﬁssionais da
nossa segurança, especialmente polícia civil, militar e
corpo de bombeiros colocam seguidamente a cara a
tiros, o que é uma questão extremamente complicada. Ou seja, eles precisam de cada vez mais preparo
técnico para enfrentamentos, mas preparo também
na área de direitos humanos, em artes marciais, preparo em uma série de aspectos para que não tenha
que trabalhar só com a arma, de modo que consigam
trabalhar com a arma só em último caso, quando não
houver outro jeito. E, para isso, eles precisam estar preparados proﬁssionalmente, precisam estar equipados
e com salários dignos. Do contrário, nós vamos ﬁcar
reclamando, reclamando, reclamando dos desvios que
ocorrem às vezes nas nossas polícias, da falta de uma
polícia que realmente nos leve a ter paz, sossego.
Eu diria que o Pronasci (Programa Nacional de
Segurança com Cidadania), é extremamente importante. Felizmente, o nosso Ministro Tarso Genro, antes de
sair do Ministério, assinou um documento com Mato
Grosso para que o Estado passasse a fazer parte do
Pronasci. Segundo depoimento do próprio Sr. Secretário
de Segurança e Justiça de Mato Grosso, Dr. Diógenes
Curado, feito à nossa pessoa – ele que tem levado com
competência a Pasta da Segurança em nosso Estado
–, os frutos estão começando a brotar. Realmente, na
Segurança de Mato Grosso, pela assinatura do Pronasci, que já se deu há algum tempo.
Mas nós aqui, no Congresso Nacional, ﬁzemos
a nossa parte. Nós votamos a PEC 41 e, como lá na
Câmara estava a PEC 300, houve a junção das duas
PECs, e hoje nós temos a 446-A, que eu acompanhei
muito de perto lá na Câmara, dentro dos meus limites e
possibilidades, e sei que trata do piso salarial nacional
dos policiais militares e civis e bombeiros, como eu já
disse. Essa matéria já foi bastante discutida.
Aqui, quando eu fui membro da Subcomissão de
Segurança do Senado, cujo Presidente foi o Senador
Tasso Jereissati, batalhamos em função disso. A PEC
300 realmente tinha inconstitucionalidade, mas a PEC
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41 foi para a Câmara, houve essa junção, e passamos
a ter a 446-A.
Pelo que estamos percebendo – não digo que
todo mundo está supercontente, contemplado –, com
aqueles com quem estou conversando, as organizações da polícia civil e militar e corpo de bombeiros, a
proposta da 446-A está agradando. Ela prevê o piso
salarial nacional que deve ser ﬁxado em até 180 dias
após a promulgação da legislação. Só que é preciso
que essa PEC seja aprovada na Câmara. Esse é o
problema. Sendo aprovada, já poderá ser, através de
decreto, deﬁnido o piso. Não é mais possível adiarmos
essa decisão, já que temos inclusive a garantia de um
estudo do Ministério da Justiça de que o piso, mesmo
antes da sanção da própria lei, poderá ser instituído
por decreto.
E aí a gente espera que esse piso vá girar em torno de R$3.300,00 a R$3.500,00 para a carreira inicial.
O que realmente mostra que, em termos de salário,
vai haver uma valorização signiﬁcativa para a carreira
inicial dos nossos policiais, sejam eles civis, militares
ou corpo de bombeiros.
É merecido sim e necessário se faz. E nós não
podemos continuar adiando essa decisão. Fica evidente
que este piso será um avanço muito signiﬁcativo para
a segurança pública do nosso País. Não podemos exigir que alguém dê a sua vida por nada praticamente,
ainda mais com uma remuneração como ela é hoje em
alguns Estados. Há Estados em que a remuneração
é R$800,00 para a carreira inicial. Realmente, é muito difícil, inclusive em Estados em que a questão do
tráﬁco é difícil, a droga, etc e tal é muito complicado.
Não é possível a gente querer que a nossa polícia, por
R$800,00, que é o salário inicial da carreira, ou por
R$1.000,00, ou por R$1.200,00, possam dar sustentação à segurança. No mínimo vão ﬁcar meio afastados
da questão que deve ser encarada de frente.
Queria também dizer que, se quisermos ter segurança, precisamos ter homens e mulheres trabalhando por isso. Como já disse, preparados, capacitados
e principalmente motivados.
É fundamental que a Câmara aprove logo essa
PEC 446-A, aquela que será o divisor de águas na
segurança pública de nosso País, eu não tenho dúvida disso.
Não que o salário, só ele, vá fazer a transformação.
Não, com certeza, só ele, não. Mas eu não tenho dúvida
de que ele vai dar uma força muito signiﬁcativa.
Eu já disse em outras oportunidades – e não custa
repetir – que é hora, sim, de darmos a demonstração
concreta de que queremos a Polícia cada vez mais
equipada, mais capacitada, mais motivada, mais bem
aparelhada, para realmente combater o crime. Preci-
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samos ter aquela polícia amiga, para que, ao olhá-la
nas ruas, não ﬁquemos temerosos e possamos pensar:
”Estou seguro, porque tem quem me proteja”.
Senadora Níura, eu costumo dizer que tem de
chegar o dia em que vamos à calçada na frente da
nossa casa e vamos enxergar um policial na esquina,
Senador Jefferson, que preside esta sessão, e vamos
dizer para a nossa criança ainda bem jovem: “Tchau,
pode ir para a escola, porque ali tem um policial que
está vigiando, que tem o controle da área, que sabe
o que está acontecendo. Então, você tem proteção”.
Hoje, muitas vezes, não adianta ver um policial, porque ﬁcamos pensando, Senador Pedro Simon: “Será
que está tudo bem? Ou será que tem um policial na
esquina, porque tem algum problema aqui por perto?”.
Em vez de se sentir tranquilo para o menino ir para a
escola, você diz: “Não, hoje, eu vou levar você, porque eu não sei o que está acontecendo, porque tem
um policial por perto”. É isso que eu chamo de polícia
amiga, ou seja, é aquela polícia que você sabe por
que ela está ali: para desempenhar um papel de proteção, de cuidado; e não porque tem um foragido na
região ou coisa qualquer; é porque você está em paz,
sossegado com essa questão na região.
Concedo um aparte à Senadora Níura.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senadora Serys, quero cumprimentá-la pelo esforço que sabemos V. Exª vem desenvolvendo no Senado Federal
nesses seus oito anos de mandato. Acompanho a sua
trajetória, ﬁz questão de ler muitos dos seus pronunciamentos, e tive muita alegria por acompanhá-los e
por poder estar aqui, nessa breve passagem, com uma
ﬁgura emblemática eu diria, encorajadora e de perﬁl
extraordinário para a política brasileira. Quero dizer a
V. Exª, essa mulher guerreira, que, quando a senhora
trata da questão do policiamento – esse policiamento
tão aguerrido de que nós precisamos e que desejamos,
mas, ao mesmo tempo, pensamos nesse contraponto
que a senhora muito bem colocou acerca desse policial amigo –, quando tratamos da paz, nós tratamos
exatamente dessa ﬁgura que é o elo. O policial civil, o
policial militar, o corpo de bombeiros do País são as
ﬁguras do elo da paz. E onde há paz há exatamente
essa proteção, essa força, a força protetora da segurança pública nacional de que nós precisamos: a segurança pública a cada cidadão, independentemente
de classes, de estrutura econômica, ou de perﬁl como
ser humano. Essa paciﬁcação, esse caminho da paz
também se volta exatamente à valorização desses
grandes proﬁssionais brasileiros, que são a Polícia Civil e a Polícia Militar com toda a sua estrutura. Quero
parabenizá-la. Sei que adotei, ontem, um discurso, um
pronunciamento sobre essa PEC, tão acompanhada,
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tão difundida, e que, há muito tempo, está à espera,
está aguardando realmente essa votação. Tenho certeza de que V. Exª é uma das grandes ﬁguras públicas
e políticas que segura essa bandeira e que quer isso
da mesma forma. Venho a V. Exª, na mesma voz do
meu Estado de Santa Catarina, na mesma voz da corporação catarinense dessa força de segurança, fazer
esse pedido conjuntamente. Entendo ser extremamente
importante para a nossa paz nacional que reconheçamos esse elo, que é a força da segurança nacional, os
nossos policiais. Muito obrigada, Senadora.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senadora Níura.
Ontem, quando presidi a sessão e ouvi o seu pronunciamento, ﬁquei muito contente, Senadora, porque
sei que, no dia 31 de janeiro, eu estarei saindo daqui,
mas muitos e muitas vão ﬁcar aqui segurando essa
bandeira. E a senhora, ontem, ao fazer aquele pronunciamento, alegrou-me. Eu disse: “A Níura vai ﬁcar
insistindo. Eu estou saindo, mas ela está chegando e
vai insistir fortemente nessa questão, juntamente com
outros Srs. Senadores e Srªs Senadoras”.
Então, temos de investir, sim, naqueles que dão
a vida seguidamente para nos proteger. Há pessoas
que dizem: “Ah, mas a nossa polícia está desvirtuada, etc e tal...” Está! Há situações de desvirtuamento,
sim, de policiais que seguem descaminhos, que saem
da trilha do procedimento, da função correta, que cometem desmandos e que praticam erros. Mas, infelizmente, isso acontece em todos os segmentos. Há
aqueles que desvirtuam os seus procedimentos, mas
não é por isso que a gente vai dizer que a nossa polícia não tem compromisso com a causa, que não nos
defende, que não nos protege. Repito aqui: precisam,
sim, de preparo técnico, de competência técnica e de
compromisso político. Aí dirão: compromisso político
da polícia? Não compromisso político-partidário, mas
compromisso político com a causa que defendem, que
é proteger a sociedade de todo tipo de agressão.
Todos nós sabemos a luta do Corpo de Bombeiros. Há poucos dias, na capital do meu Estado, Cuiabá,
vivenciei bem de perto um incêndio em que houve realmente uma diﬁculdade gigantesca dos proﬁssionais
bombeiros que, numa dedicação extremada de homens
corajosos que realmente estavam ali para desempenhar
sua função com o risco da própria vida com certeza,
batalharam, trabalharam e venceram o fogo, sem deixar destruir tudo o que estava ali sob aquele fogaréu.
Conseguiram debelar as chamas violentas com uma
aparelhagem muito, muito incipiente.
Até assumi um compromisso ali, vendo ao vivo
aquela tragédia, de veriﬁcar como estão os projetos
que tramitam em busca de condições de trabalho pro-
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tocolados aqui em Brasília. Precisam realmente de um
número de pessoas que corresponda à necessidade
que existe naquela área. Precisam de gente competente, formada para aquilo. Precisam de aparelhamento
realmente, de aparelhos que os ajudem nessa luta, aí
no caso dos bombeiros, principalmente contra o fogo,
e em outras questões importantes. É óbvio que, além
desse preparo, precisam de todo esse montante de
aparelhos para que possam desempenhar sua função com a competência devida, precisam também de
salários dignos.
É a mesma coisa que eu acabei de colocar também com relação às nossas Polícias, tanto Civil quanto
Militar. Nós não podemos ter a polícia que só sai com
a metralhadora na mão e, às vezes, no desespero, faz
bobagens, faz coisas erradas e atinge quem não deveria
ser atingido. Mas, para isso, nós precisamos de uma
polícia preparada de forma diferenciada daquelas que
estão sendo preparadas por aí. Não que o que esteja
acontecendo seja errado, seja, com certeza, uma parte
do que deve acontecer, o treinamento para o ataque,
para a defesa, no caso do enfrentamento. Isso é importante? É. Precisamos ter grupos muito bem preparados,
inclusive armados. Eu não diria nem que são grupos
tão grandes, mas são aqueles grupos que estão extremamente preparados para os enfrentamentos, para os
confrontos. Mas o que nós mais precisamos é aquela
polícia em maior quantidade, que eu já intitulei e que
eu já descrevi aqui, Senadora Níura, como a polícia
amiga, aquela que só vai apelar para a arma na última
contingência, porque ela sabe, ela tem o aprendizado,
o conhecimento, de outros mecanismos pelos quais
possa agir na hora de uma situação de improviso, a
qualquer momento.
E o Serviço de Inteligência é fundamental, porque, se nós tivermos um serviço de inteligência realmente poderoso, determinado, que faça aquele papel
que tem de fazer como um todo na sociedade, com
certeza, evitaríamos, e evitaremos, muitas situações
de diﬁculdade, principalmente junto ao crime de modo
geral, especialmente junto ao crime organizado.
Portanto, eu deixo aqui, nesta minha fala, com relação à segurança, que sejamos seja sempre pela paz,
nunca, nunca, nunca pela violência! E que se mudem os
conceitos na sociedade: que o conceito de competição
não seja aquele conceito do “eu quero mais do que o
fulano ou o sicrano, mais do que o outro, eu quero é
disputar na competição”, do “um pode mais do que o
outro, um faz um procedimento errado para não deixar
o outro ter determinadas condições”; que mudemos os
nossos valores, que mudemos os nossos conceitos.
Chega de competição! Vamos à generosidade! Vamos
à fraternidade! Vamos à solidariedade! “Não” à violên-
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cia e “sim” à solidariedade: solidariedade em todos os
momentos, solidariedade em todas as situações – nas
nossas famílias, no nosso trabalho, na política.
Ontem, aquele confronto que houve lá no Rio de
Janeiro foi muito ruim, não gostamos! É “não” à violência! Não importa, não importa que disputa esteja
se dando, é “não” à violência, é “sim” à paz, é “sim” à
disputa, disputa que eleva o processo democrático,
não a disputa que pode trazer coisas que não são boas
para ninguém. Então, aquele fato de ontem eu digo
que precisa ser investigado porque é muito ruim para
a nossa sociedade. E que não se cometa nenhum ato
de violência nessa campanha eleitoral, que está tão
bonita até agora, apesar de algumas questões terem
sido colocadas de forma anônima, de forma indesejada.
Vamos acabar com esse tipo de coisa. Vamos continuar com uma campanha de alto nível, uma campanha
de propostas, um debate de alto nível entre os nossos
candidatos e que as nossas militâncias, de ambos os
lados, realmente mostrem o bonito da festa democrática, sem nenhum ato de violência.
Por último, Sr. Presidente, quero falar rapidamente – prometo que será rápido – sobre a relevante
necessidade de aprovação da Emenda nº 29, que é
fundamental para o setor da saúde. Com certeza, ela
trará uma desoneração direta e signiﬁcativa aos cofres
das prefeituras.
O Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2007, que
regulamenta a Emenda nº 29, está parado na Câmara
há meses a espera de votação. Sua regulamentação
deﬁne o percentual que a União deve aplicar todos os
anos em saúde. Os valores dos repasses dos Estados e Municípios já estão deﬁnidos em 12% e 15%,
respectivamente, e são mantidos pela proposta que
espera para ser votada na Câmara.
Falam-nos, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e
senhores telespectadores, que a saúde está deixando
muito a desejar, que precisa de muito mais. Não tenho
dúvida de que ela avançou, e continua avançando, mas
precisa avançar muito mais. É um dos setores que está
realmente precisando avançar. Mas também digo que
ela só vai avançar porque saúde signiﬁca recurso, e
recurso signiﬁca Emenda nº 29 regulamentada. Sem
a aprovação da regulamentação da Emenda nº 29,
Senador Roberto Cavalcanti, Senador Pedro Simon,
Senadora Níura, Sr. Presidente, não há como ﬁcarmos
falando por aí que estamos batalhando pela melhoria
da área de saúde. Ela vem melhorando hoje dentro
dos seus limites máximos de recurso. Agora, com a
regulamentação da Emenda nº 29, eu diria que aí sim,
como diz a gíria, aí vai acontecer.
Lembro que o PLS nº 121, de 2007, foi encaminhado pelo Senado à Câmara, onde foi aprovado e al-
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terado na forma do Substitutivo nº 306, de 2008, mas
ainda aguarda votação. Parte da diﬁculdade de votar
o Projeto se deve à resistência, por alguns Parlamentares, em torno da criação da Contribuição Social para
a Saúde, proposta no Substitutivo. A lei determina que
sejam gastos 15% do Orçamento com a saúde, e os
Municípios gastam, em média, 22%, o que equivale a
R$28 bilhões. Dezesseis Estados não cumprem a meta,
o que sobrecarrega os cofres municipais.
Então, Srªs e Srs. Senadores, votar a favor da
regulamentação da Emenda nº 29 é estar ao lado
dos Municípios brasileiros e desonerá-los para outros
gastos e investimentos. Ou seja, esse discurso não
é para nós, porque nós já ﬁzemos o nosso dever de
casa. Ele é realmente para que a regulamentação da
Emenda nº 29 saia da Câmara Federal, seja votada
e venham a acontecer esses repasses de recursos
para a saúde.
Concedo um aparte ao Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – Nobre Senadora Serys Slhessarenko, o Senado Federal,
sem dúvida, se ressentirá por demais da ausência de V.
Exª no próximo ano. Fui companheiro de V. Exª durante
esses dois últimos anos e sou testemunha da sua aplicação. Diﬁcilmente encontraremos, no Senado Federal,
um parlamentar com a aplicação de V. Exª. Digo isto
porque, na verdade, uma constatação que todos nós
temos como referência é a disciplina de V. Exª, até na
condução da Presidência. V. Exª está pedindo ao nosso
Jefferson Praia que lhe conceda alguns minutos, e V.
Exª sempre foi extremamente ciosa do cumprimento
do Regimento. É uma disciplinada. Na verdade, isso é
uma coisa intrínseca, faz parte da sua personalidade,
V. Exª nasceu assim. Sem dúvida, nas escolas iniciais,
V. Exª deve ter sido uma aluna extremamente disciplinada, porque aqui no Senado essa disciplina é uma
característica. Mas a disciplina a que me reﬁro não é a
obediência ao Regimento, mas a disciplina no tocante
à defesa das boas causas, pois está sempre atenta a
projetos que são positivos ou projetos que são negativos. Sem dúvida, posso aﬁrmar, com toda convicção,
que nós todos do Senado Federal temos esse registro.
V. Exª, em 2011, após fevereiro nos fará muita, muita
falta, porque, nesta Casa, que tem um equilíbrio muito grande – um Senador por um Estado menor tem o
mesmo peso de um Senador de um Estado maior –,
V. Exª soube impor, através da sua personalidade, a
representatividade do seu Estado. V. Exª foi, durante
todo este mandato, um exemplo de comportamento.
Eu estou tendo a oportunidade de fazer este aparte,
pois, na verdade, eu não poderia deixar de, em todos os
momentos, me referir a isso. Sei dos obstáculos pelos
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quais V. Exª passou, sei das mágoas, dos sofrimentos,
com um pouco de lágrima no cantinho dos olhos, mas
V. Exª foi, inclusive, muito elegante. Eu acho que um
dos registros mais fantásticos de V. Exª... Muitas vezes,
as pessoas, ao ﬁcarem magoadas, ao se sentirem não
prestigiadas da forma que merecem, se transformam,
ﬁcam irreconhecíveis, mas V. Exª conseguiu manter a
elegância da coerência. V. Exª tem uma personalidade
de coerência. Percebia-se a mágoa, mas era mantida,
lá no fundo, a coerência. A coerência é uma característica fantástica do ser humano. A coerência é repercussão, é consequência de ﬁdelidade, de lealdade, de
todos os pontos. V. Exª não abandonou as bandeiras
que sempre defendeu mesmo estando magoada, diferentemente de muitos outros Parlamentares, que, no
âmbito municipal, estadual e federal, em consequência de obstáculos políticos, se transformam, passam
a ter outras bandeiras. V. Exª manteve a coerência,
manteve a elegância. Foi uma lição. Parabenizo V. Exª,
em nome de todos nós, porque V. Exª soube ter essa
elegância no comportamento da mágoa, que é o mais
raro. Na época da euforia, na hora do sucesso, todos
estão ao lado, é só sorriso. Na hora daquela lagrimazinha no canto do olho, na verdade, V. Exª soube ter
um comportamento que é exemplar. Meus parabéns!
Muito obrigado.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT – MT)
– Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti. Realmente,
a convivência no tempo em que estivemos aqui foi
grandiosa. O senhor é um parlamentar extremamente atuante. Isso a gente não precisa declarar. Quem
acompanha os trabalhos aqui sabe e vê sua atuação,
que chegou marcando posição para valer. Com certeza, as bandeiras que a gente leva, que a gente carrega, por que a gente luta vão ser encampadas por
outros Parlamentares. Temos muitas funções a serem
desempenhadas aqui no Senado, nas comissões, no
plenário, são muitas as causas grandiosas que temos
que defender, algumas que até parecem de menor
tamanho, mas que, na verdade, são grandes para determinadas parcelas da sociedade e o desempenho
delas tem que ser feito sempre.
Uma coisa posso garantir a todos e a todas: vou
desempenhar o meu mandato até 31 de janeiro com
a mesma garra do primeiro dia.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Praia. PDT –
AM) – Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro
Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Parlamentares, foi triste o episódio de
ontem no Rio de Janeiro envolvendo o candidato Ser-
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ra. Tenho absoluta certeza de que nem os candidatos,
nem a candidata Dilma nem o PT aceitam este tipo de
ação, mas compromete a nós todos.
Como a imprensa, principalmente a imprensa
mundial, faz questão de destacar, pegar um assunto
e mostrar ao mundo quando ele é chocante, quando
ele é negativo, o Brasil durante muito tempo só aparecia no noticiário mundial no futebol e nas morenas
da escola de samba do Rio de Janeiro, ou quando
acontecia algo muito negativo. Graças a Deus, hoje o
Brasil – justiça se faça ao Governo Lula inclusive nos
últimos tempos – tem sido manchete, muitas e muitas
vezes, por fatos positivos que honram nós todos. Mas
o que a gente leu no noticiário internacional de ontem
foi que o Brasil foi notícia no mundo inteiro, com direito a manchete e a fotograﬁa: candidato é agredido,
foi parar no hospital. Inclusive exagerando. Quem viu
algumas das manchetes, algumas das notícias na imprensa internacional: foi agredido com uma pancada,
foi parar no hospital, suspendeu a sua campanha; e
não suspendeu, apenas interrompeu no dia de ontem.
Mas foi ruim. E esses assuntos eu sei, eu entendo. Ou
tu acabas logo, ou vem atrás um outro.
Eu lembro uma discussão que eu tinha com um
político famoso, que dizia que o problema não são os
companheiros, o problema está em que, muitas vezes,
no meio dos companheiros, há algumas pessoas ou
que têm alguns parafusos a menos no cérebro ou que
se deixam inﬂamar sem entender o porquê.
O Brizola, quando governador, fazia umas palestras na sexta-feira, em Porto Alegre, na Rádio Farroupilha, e às vezes ele falava três, quatro horas. Ele me
contava que, no sábado de manhã, de madrugada,
era uma ﬁla... Fãs. Mas, na verdade, alguns fãs com
algum parafuso diferente, que estavam ali tentando
fazer qualquer coisa, e ele tinha que evitar, tinha que
dizer “calma!”, tinha que tranquilizar.
O Rio de Janeiro já teve fases em que havia
região, inclusive, a que os adversários de um determinado grupo partidário não podiam chegar, porque,
se chegassem lá, apanhavam. Graças a Deus, isso
passou. Mas o incidente de ontem tinha tudo que se
parecia com uma coisa desse estilo. Estava passando
um candidato com as faixas e a propaganda da sua
candidatura. Estava ali um outro grupo com o outro candidato... Não o outro candidato, mas com propaganda
do outro candidato. Tudo bem. Um passa e o outro ﬁca.
Até pode virar de costas, pode fazer um ato assim de
inconformidade. Mas partir para a briga? Partir para
a agressão? Atirar objeto na cabeça do candidato?
Não tem lógica.
Eu gostei porque a direção do PT imediatamente
repudiou e deixou muito claro – e a candidata do PT,
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a mesma coisa – que não aceita e não admite isso.
Mas é bom que a gente esteja preparada para que
isso não se repita.
Eu disse desta tribuna e repito: na minha opinião
pessoal, quem sai mal nesta eleição é o Supremo Tribunal Federal. Parece mentira, mas a história vai marcar. O Supremo não cumpriu a sua missão. Não fez
o que devia ter feito. Uma hora joga para esta Casa,
que teria votado uma emenda que não era de redação, que modiﬁcava a lei, logo ela devia voltar para a
Câmara, o que não é verdade. Com todo o respeito, o
Presidente do Supremo se equivocou redondamente.
Outra hora, diz que é o Presidente da República que
tem que mandar o nome do novo Ministro. Afora o
equívoco do Supremo, estamo-nos saindo muito bem
desta campanha.
Eu sou fã do segundo turno, porque aqui o segundo turno não parece o primeiro. O primeiro é uma
anarquia: 40 partidos, 30 candidatos; ninguém entende
nada, ninguém sabe nada; alianças as mais estapafúrdias aqui e lá. A gente, quando andava, tinha que
tomar muito cuidado, porque aqui a gente estava de um
lado; ali, no outro lado, a gente estava do outro lado.
Aqui, o partido era o grande companheiro; ali o outro
partido era o grande inimigo. Já o segundo turno é que
nem em todos os países civilizados: dois candidatos,
dez minutos cada um; eles falam, e a gente assiste e
tira as conclusões.
Desta vez, o aspecto negativo que vejo, de um
lado, é essa questão de, de repente, parecer que estamos em um país mulçumano, em que a religião é o
que há de mais importante. De repente, tem candidato
até que faz um santinho: “Viva Jesus Cristo!” Eu nunca tinha visto isso. Há outros que passaram a vida e,
de repente, confessam-se e comungam... Eu nunca
tinha visto isso.
Lembro-me de Fernando Henrique, candidato a
Prefeito de São Paulo, mas deu as respostas no debate. “Você já experimentou maconha?”, perguntou o
jornalista. E ele respondeu: “Já e não gostei”. O azar
dele era que o candidato adversário era Jânio Quadros, malucão, malucão – mas que nem ele, brilhante
na televisão, houve pouca gente. No dia seguinte, Jânio
Quadros falou: “Não gostou?! O Fernando Henrique,
se se eleger prefeito, vai botar maconha na merenda
escolar”. É tão ridículo! Mas aconteceu. Depois, ﬁzeram uma pergunta: “Você crê em Deus?”.
E Fernando Henrique teria respondido: “Você prometeu que não me faria essa pergunta”. E foi só.
Mas nessa campanha, tem um lado em que eu
me magoei até com a minha igreja, a Igreja Católica.
Aquele manifesto lá de São Paulo, eu não entendi por
quê. Sinceramente, eu não entendi e não gostei. Eu
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tenho direito de dizer o que eu penso. As outras igrejas, então, nem quero conversar. Mas que é bacana,
é bacana!
O segundo turno, falando um, e o outro respondendo, é muito positivo. E que nós estamos mostrando
ao mundo como é bom a democracia, estamos. Pode
haver exagero do Lula. O Lula, eu repito aqui o que eu
dizia, há um ano atrás, nesta tribuna, eu venho dizendo: o Lula tem que se cuidar com uma questão, que é
a soberba. O Lula, na medida em que está crescendo
e o seu prestígio está avançando, a sua credibilidade
está indo adiante, cada vez está ﬁcando mais dono da
verdade. E se a sua equipe de televisão transformou
o Lula autêntico de antes no “Lulinha paz e amor”, o
“Lulinha paz e amor” – e não é culpa de nenhum Duda
da vida – por conta própria tem um tom de dono da
verdade que exagera um pouquinho. Mas, mesmo
assim, eu acho que a democracia está se garantindo
neste País. Uma prova de garantia: alguém tem dúvida
de que, se ganhar a Dilma, ela assume? Ninguém tem
dúvida. Alguém tem dúvida de que, se o Serra ganhar,
ele assume? Ninguém tem dúvida. Em primeiro lugar,
porque o Lula também diz isso. Em segundo lugar,
porque, com toda a soberba dele, ele quer, mas, se
não quisesse, também não conseguiria nada, porque
o povo quer, a sociedade quer, as entidades querem,
civis e militares querem.
A democracia, neste Brasil, está caminhando por
uma linha irreversível, pelo menos até onde a visão, no
espaço e no futuro, nosso olhar consegue alcançar.
Pois não.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Agradeço a oportunidade e a honra de aparteá-lo. V.
Exª sabe do nosso cotidiano: todos os dias, vou em
direção a V. Exª para cumprimentá-lo. V. Exª é um líder neste Senado Federal, é um líder nacional. V. Exª
merece os maiores respeitos da nossa Casa, Parlamentar por Parlamentar. Parabenizo-o pelo pronunciamento de hoje à tarde. Eu diria que, além desse
exemplo que V. Exª é, V. Exª toca num assunto muito
importante, que é exatamente a consolidação da nossa democracia. A consolidação da nossa democracia
mostra a maturidade não só econômica, mas política
do Brasil. Na verdade, eu gostaria de me acostar a V.
Exª no tocante ao repúdio à violência, no repúdio ao
impedimento do pleno exercício da democracia, ao reconhecimento do que foi destacado por V. Exª, de que
em todos os agrupamentos existem companheiros que
se excedem, e nós, por consciência, por precaução,
temos que, na verdade, dar um freio a essas exceções,
mesmo sabedores de que as exceções, as efetivas
violências acontecem em tudo: em torcidas organizadas de jogos, acontecem em torcidas organizadas de
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campanhas políticas. Agora, eu gostaria de fazer uma
observação, acostando-me ao pronunciamento de V.
Exª, que, na verdade, é a exploração do fato que não
houve. Na verdade, eu acho que houve uma grande
encenação, porque o lamentável incidente – concordo com V. Exª no tocante ao lamentável – trouxe uma
aura de um grau de violência que não houve. O candidato agredido passava a mão na cabeça, buscando
encontrar o que não encontrou, sangue. Seria ótimo,
eleitoralmente, se encontrasse sangue. Não apareceu
sangue. De repente, o candidato, por questões única
e exclusivamente políticas – porque se ele fosse um
empresário que estivesse visitando uma obra e tivesse acontecido aquilo, ele teria continuado a visitar as
obras – por questões de encenação política, o candidato simulou abandonar a campanha, suspender a
campanha, resgatado de helicóptero como se tivesse
sofrido um atentado a bala, e nada houve, Senador
Pedro Simon, nem um galo. No Nordeste, chamamos
de galo; não sei como se chama no Sul, mas aquelas
pancadas na cabeça, quando se dá uma pancada numa
estaca, quando se leva uma pancada, é um galo. No
Nordeste, chamamos de galo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – No Rio
Grande, chama-se galo.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Pronto! Pois é a mesma coisa. Nem um galo se conseguiu perceber na careca do Senador candidato. Então,
acho que esta campanha deveria ter um comportamento
muito mais ético, muito mais construtivo, com discussões de propostas efetivas para o desenvolvimento
do País, e não com o que está acontecendo: guerra
religiosa. Muitas vezes se pensa que os candidatos
a Presidente da República estão sendo candidatos a
pastor de uma grande igreja, porque foram mal direcionados. Na verdade, esses debates deveriam ser sobre
temas que V. Exª aqui defende, como ética, reforma
tributária, reformas conjunturais de que o País necessita, comportamento econômico do País. Mas, lamentavelmente, a campanha passa uma falsa imagem para
o eleitor. V. Exª pode atentar para um detalhe. Eu sou
economista, e diversos candidatos até têm uma base
de formação econômica muito forte. Foi plantada na
Revista Exame uma matéria dizendo que crescimento
do candidato “X” faz com que as ações da Petrobras
subam. Isso é uma mentira para a população brasileira.
A Petrobras é de todos nós. A Petrobras está acima
de tudo isso, está acima de uma campanha política. A
Petrobras é um patrimônio nacional. A Petrobras não
aumenta nem abaixa sua cotação na Bolsa de Valores
em razão de pesquisa de mercado, haja vista que as
últimas pesquisas de mercado no tocante às eleições,
as pesquisas eleitorais mostram que a candidata Dil-
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ma tem em torno de 11%, 12%, de vantagem sobre
o Senador, ex-Governador Serra. E nem por isso as
ações da Petrobras foram alteradas. Os marqueteiros,
na verdade, precisam ter consciência de que a população brasileira amadureceu, a população brasileira
não se deixa enganar por cenas como aquelas a que
assistimos ontem, degradantes, más conselheiras, de
violência na campanha. Parabenizo V. Exª por abordar
esse tema. Porém, a encenação do que não houve,
acho muito mais prejudicial do que o excesso cometido
por um partidário. A falsidade da encenação, para mim,
é muito mais danosa, em se tratando de uma pessoa
íntegra como é o candidato. Atribuo aos marqueteiros
de querer gerar fato novo numa campanha que, a dez
dias do seu ﬁnal, tende a um momento de consagração
nacional, a consagração da democracia. V. Exª disse
muito bem: quem ganhar, assumirá a Presidência da
República. Que País bacana é o que estamos vivendo!
Agradeço a V. Exª o aparte. Foi para mim extremamente
honroso aparteá-lo. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Eu é que
agradeço a gentileza do aparte de V. Exª.
Mas eu gostaria de fazer uma análise serena e
tranquila dessa matéria de ontem. Primeiro, era um
acontecimento normal, nada demais e nada de menos. O candidato Serra, acompanhado do candidato
a governador pelo Partido Verde e a sua comitiva,
estavam cumprindo um roteiro previsto e que havia
sido anunciado em determinado bairro. Um grupo se
reuniu, fez uma manifestação enorme, muita gente, e
não precisava acontecer nada demais. Mas esse grupo
agrediu, avançou. Eu concordo que, quando V. Exª diz
que se procurou, realmente, se tivesse aparecido sangue, mudava. Graças a Deus, não apareceu sangue.
Isso é verdade. Agora, eu quero apenas dizer a V. Exª:
eu acho que o Serra agiu bem. Ele não suspendeu a
campanha, ele não suspendeu o roteiro, ele não suspendeu nada! Ele apenas deu como encerrada aquela
movimentação. Eles iam continuar caminhando, iam
não sei mais quantas quadras, e ele disse: “Não, vamos parar aqui e vamos embora!”. Eu acho que, com
todo o respeito,...
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – O
Jornal Nacional dizia, não é?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Como?
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – O
Jornal Nacional disse.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não, não.
Toda a informação que eu tenho é que ele deu por
suspensa a atividade daquele momento.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) – O
Jornal Nacional tentou dar a imagem de que o nobre
candidato à Presidência, em decorrência de ter sido
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levado a um hospital para fazer exames, teria suspendido momentaneamente a campanha – lógico que não
seria por todos os dias, mas, momentaneamente. Esse
fato é que eu acho que não dependeu do candidato
à Presidência, não dependeu do José Serra. Isso foi
maus conselheiros, marqueteiros que tentaram gerar,
de um fato singelo, um fato novo na campanha. Me
desculpe!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Com todo
respeito, eu penso diferente. O que eu vi no Jornal
Nacional, eu também assisti, foi o Serra dizer: “Não,
eu vou suspender essa caminhada”. E acho que ele
fez bem. Estava prevista mais uma hora de caminhada, e àquela hora, mais uma hora de caminhada, se
ele decidisse “vamos continuar”, ele continuava, e era
muito provável que o outro grupo também continuaria
atrás. No momento em que ele foi embora, terminou
tudo, acabou. Eu acho que ele agiu certo. Eu acho,
com toda sinceridade, que o Serra agiu certo, quer dizer, ele parou. Mas V. Exª disse que ele botou banca.
Bom, mas também, no Rio Grande do Sul, se “tu leva”
um troço na cabeça e tem um galo, “tu bota” a mão.
Então eu acho que aí não foi encenação. Ele bota a
mão; eu teria posto a mão também. Graças a Deus,
não apareceu sangue nenhum.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco PRB – PB) –
Nem galo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas sangue não apareceu. Então, o que eu quero dizer é que
eu acho que o ato do Serra foi positivo no sentido de
encerrar a caminhada. Mas o que nós temos que fazer dos dois lados... não vai agora o pessoal de São
Paulo querer dar o troco e daqui a pouco, em Brasília,
quererem dar o troco.
Eu achei positivas as manifestações do PT, da
Dilma e do Presidente e achei positivas as declarações do PSDB, dizendo: “não vai ter”. Mas é bom que
não tenha.
O segundo aspecto são esses dez minutos que
cada candidato tem, esses debates espetaculares. Fala
um, responde outro, fala um, responde outro, igual aos
dos Estados Unidos. Mas para que só mostrar sujeira
de cá e sujeira de lá, você não tem isso, não tem não
sei o que lá, e já dizendo pela milésima vez. Que não
falassem coisas construtivas, mas os problemas, as
dúvidas, as interrogações que nós temos. Começa até
pelas perguntas dos jornalistas.
No último debate, nenhum dos dois candidatos
queria falar sobre aborto. E houve as perguntas dos
jornalistas que foram lá e cobraram, no sentido de que
eles queriam uma resposta.
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Mas acho, com toda sinceridade, que a campanha vai bem. É claro que eu gostaria que tivesse outro
ﬁm, mas devo respeitá-la.
Eu dizia aqui, há dois meses, que achava a Dilma
a melhor candidata que o Governo tinha para apresentar. Não via ninguém melhor do que ela. E achava o
Serra um grande candidato. Para mim, melhor que o
Fernando Henrique. Sempre achei. Nós já temos 16
anos de paulistas: 8 de Fernando Henrique e 8 de Lula.
Dezesseis. Se o Serra ganhar, são mais 8, e dá 24.
O medo que tenho é que, daqui a pouco, o Rio
Grande e Minas tenham que fazer uma nova Revolução de 30, que agora não é mais café com leite, é só
café. Não sei, mas não acho isso ideal. E olha que o
Lula, cá entre nós – agora, não, ele está no Palácio
do Planalto –, quando ele estava despachando lá, no
Banco do Brasil, eu não fui, mas quem foi disse que o
escritório que ele montou do Presidente da República
em São Paulo é quase que um palácio, é luxo, são três
andares, pelo menos muito melhor do que o daqui, no
Banco do Brasil.
Há quanto tempo vocês ouviram falar de um
empresário paulista vir a Brasília? Ele vai lá, em São
Paulo. Há quanto tempo que vocês ouviram falar de
um político, de um prefeito... Aqui tem prefeito do Brasil inteiro. Os coitados saem lá, do Mato Grosso, do
Rio Grande do Sul, da Paraíba, do Amazonas, para
entrar na ﬁla aqui para falar com o Governo. Em São
Paulo, eles vão à capital e têm ali uma estrutura toda
do Governo à disposição. Isso me parece sério, mas,
com todo o respeito, graças a Deus, estamos chegando ao ﬁnal desta campanha. Graças a Deus que a
democracia persiste.
Eu estou batendo o meu recorde: sexta-feira passada, segunda, terça, quarta e quinta eu vim a esta
tribuna me dirigindo ao querido Supremo Tribunal. E
a resposta foi o silêncio total. E a imprensa, em respeito ao Supremo, silêncio total. E hoje terminou. Não
tem reunião hoje e não tem mais reunião. O processo
Ficha Limpa, para esta eleição, terminou.
Eu creio, Sr. Presidente, que nós vamos viver
momentos muito importantes no ano que vem. Virá um
outro Congresso, teremos faltas imensas, Senadores
que vão fazer falta. Outros, que nem eu, acho que deviam ir embora porque, aﬁnal, acho que já ﬁquei tempo demais aqui e acho que foi muito tempo para muito
poucas coisas positivas que eu possa ter feito. Mas há
uma expectativa com relação ao novo Congresso e há
uma expectativa com relação ao novo Presidente.
Não será um lord que nem o Fernando Henrique,
ﬁlho de General, intelectual, e que durante os seus 8
anos de Governo nunca pôde esquecer essa posição.
O melhor lugar que ele teve foi quando nomeado, por
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Itamar, para Ministro das Relações Exteriores, chanceler – o maior acerto de Itamar. Ali ele estava bem.
Ali ele se sentia bem. Eu ia visitá-lo no Palácio do Itamaraty – que, aliás, é o prédio mais bonito de Brasília,
aquela vastidão enorme – e disse a ele uma vez, e ele
riu: – Concorda, Fernando Henrique, que este prédio
agora está à tua altura? Tem alguém à altura dele? O
outro, o Lula, o simples, o líder sindical, o homem de
uma biograﬁa extraordinária e que fez grandes obras.
Como Fernando Henrique fez grandes obras. Não há
dúvida alguma. Mas a soberba do nosso amigo Lula
complicou muito o ﬁnal do seu Governo. Complicou no
sentido de que, apesar de humilde líder operário que
passou fome, que sofreu, que lutou, que enfrentou a
ditadura, em muitas e muitas questões, eu diria que
o Lula tem mais soberba que o Fernando Henrique.
O Fernando Henrique era aquilo. Ele nasceu ﬁlho de
General. Aquela aristocracia era a convivência dele. O
Lula nasceu lá, no Nordeste, esteve na luta sindical,
mas, de repente, diante da humildade dele, a soberba
o levou ao exagero, o que eu lamento.
Espero com ansiedade esse domingo próximo –
não esse, mas o domingo que vem – e acredito que,
apesar da lastimável decisão de omissão do Supremo,
o Brasil vai mudar e este Congresso, se Deus quiser,
também vai mudar. Muitas coisas boas, embora muitas
coisas ruins, como a falta de V. Exª.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Jefferson Praia, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Pedro Simon.
Expediente à mesa.
Antes de passarmos a palavra ao Senador Roberto Cavalcanti, passo a ler o Ofício à Presidência nº
348/2010, da Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
É uma solicitação de alteração de prazos nos cronogramas de tramitação dos Projetos de Lei nºs 33 a
37, 39 a 58 e 60, de 2010, do Congresso Nacional.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO), dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar alteração dos prazos de
discussão e votação do Parecer e das emendas na CMO e de encaminhamento do Parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional
dos Projetos de Lei nºs 33 a 37, 39 a 58 e
60/2010, do Congresso Nacional, conforme
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cronogramas anexos, tendo em vista que os
referidos prazos expiraram-se ou expirar-se-ão
durante o período das campanhas eleitorais
ainda em curso.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Deputado Waldemir Moka
Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.Segue-se
projetos em tramitação de créditos adicionais
com o cronograma alterado.
O expediente lido vai à publicação.
É o seguinte o Ofício:
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OF. PRES. N. 348/2010/CMO
Brasília, 21 de outubro de 2010
Assunto: solicitação de alteração de prazos nos
cronogramas de tramitação dos Projetos de Lei nos 33
a 37, 39 a 58 e 60/2010-CN.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO),
dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a alteração
dos prazos de discussão e votação do Parecer e das
emendas na CMO e de encaminhamento do Parecer
da CMO à Mesa do Congresso Nacional dos Projetos
de Lei nos 33 a 37, 39 a 58 e 60/2010-CN, conforme
cronogramas anexos, tendo em vista que os referidos
prazos expiraram-se ou expirar-se-ão durante o período de campanhas eleitorais ainda em curso.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
– Deputado Waldemir Moka, Presidente.

OUTUBRO 2010
48134

Sexta-feira 22

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

163

Outubro de 2010

164

Outubro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO 2010

Sexta-feira 22

48135

OUTUBRO 2010
48136

Sexta-feira 22

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

165

Outubro de 2010

166

Outubro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO 2010

Sexta-feira 22

48137

OUTUBRO 2010
48138

Sexta-feira 22

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

167

Outubro de 2010

168

Outubro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO 2010

Sexta-feira 22

48139

OUTUBRO 2010
48140

Sexta-feira 22

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Convido, para fazer uso da palavra, pela
inscrição, o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
tenho uma sorte muito grande na vida. Eu estava projetando fazer este pronunciamento e, por sorte, por
iluminação divina, tenho aqui no plenário a presença
da nobre Senadora Níura Demarchi, que é uma das
grandes representantes que temos de Santa Catarina,
este nosso Estado, e que está aqui há pouco tempo
e tem demonstrado extrema competência. A ela, na
verdade, de forma indireta, dedico esse nosso pronunciamento, porque a mesma é Relatora do Projeto de
Lei nº 607, de 2007, que é o tema exatamente deste
pronunciamento que farei em seguida.
A Constituição brasileira determina, em seu art.
5º, inciso XIII, que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou proﬁssão, atendidas as qualiﬁcações
proﬁssionais que a lei estabelecer”.
A bem da verdade, esse princípio, que poderíamos
chamar de livre exercício proﬁssional, esteve presente,
com pequenas variações de forma, em todos os textos constitucionais vigentes no Brasil, iniciando-se já
na Constituição Política do Império, em 1824, norma
que aboliu as corporações de ofício e consagrou, em
deﬁnitivo, a liberdade como regra básica do exercício
da atividade proﬁssional.
O legislador, entretanto, em vista das peculiaridades que caracterizam algumas proﬁssões e das exigências que tem a coletividade, vez por outra constata
a necessidade de regulamentá-las, levando em conta
fatores, tais como: o tipo de atividade que desenvolvem, o desgaste laboral por elas produzido e, principalmente, os eventuais riscos comunitários decorrentes
de seu exercício.
Assim, pode, excepcionalmente, vir a ser conferido
a essas proﬁssões um tratamento diferenciado, desde
que assim o exija, direta, explícita e objetivamente, o
interesse social.
Observa-se, entretanto, que as demandas por regulamentação atendem, muitas vezes, a um propósito
outro, ao qual não se dá muita luz pública, mas que
resta muito bem deﬁnido, ao ﬁm e ao cabo: o de criar,
por via legislativa, uma espécie de nicho, de reserva
restritiva de mercado para os especialistas de determinados setores, impedindo ou diﬁcultando indevidamente o livre exercício de proﬁssional.
Entretanto, as restrições que o Estado venha a
estabelecer sobre o direito de acesso e de exercício
de uma determinada proﬁssão não podem decorrer
desse tipo de circunstância.
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Ao contrário, essas eventuais restrições precisam
apresentar, em primeiro lugar, um caráter marcadamente excepcional e devem ser marcadas, além disso, pela
preocupação objetiva com a proteção à vida, à saúde,
à segurança e à liberdade das pessoas.
Fora desse contexto, a norma deve ser a da liberdade, não a das restrições.
Ressalte-se, portanto, que uma excessiva regulamentação das proﬁssões atenta fortemente contra a
universalidade do direito ao trabalho, contra a eﬁciência
na alocação dos recursos humanos e, consequentemente, contra o interesse público.
Com muita perspicácia, o jurista Celso Ribeiro
Bastos observa que “uma forma muito sutil pela qual
o Estado por vezes acaba com a liberdade de opção
proﬁssional é a excessiva regulamentação”.
Entende ele, e com muita razão, que, para esses casos, “a lei há de satisfazer requisitos de cunho
substancial, sob pena de incidir em abuso de direito e,
consequentemente, tornar-se inconstitucional”.
O mais importante desses requisitos extraordinários é justamente o de que a proﬁssão, para ser regulamentada, tenha de trazer, em seu exercício, um
sério potencial de risco social.
Daí decorre que determinadas atividades ligadas
à Medicina, à Engenharia e ao Direito, por seu potencial
gerador de dano venham a exigir, como garantia social,
a acumulação de conhecimentos técnicos especíﬁcos,
a serem conquistados no âmbito de uma formulação
proﬁssional especializada.
E conclui o mesmo Celso Bastos, dizendo que
“nos casos (...) em que inexistam grandes riscos para
a sociedade”, ou seja, riscos ligados à vida, à saúde,
à educação, à liberdade ou à segurança das pessoas,
“é preferível manter a atividade livre, em nome precisamente do direito à livre opção proﬁssional”.
É por esse motivo, aliás, que o Executivo tem
sistematicamente vetado muitos projetos relativos à
regulamentação de proﬁssão.
Nesses vetos, a justiﬁcativa tem sido bastante
clara, argumentando aquele Poder que a Constituição
Federal procurou restringir a liberdade de exercício
proﬁssional às situações extremas, ou seja, àquelas
intimamente relacionados à vida, à saúde, à liberdade,
à educação, à honra e à segurança do cidadão.
Essas características essenciais estavam, de fato,
absolutamente ausentes em diversos casos avaliados,
a exemplo dos de motorista autônomo, de locador de
táxi e de cabeleireiro proﬁssional, entre outras.
Mas trago esse tema à tribuna, Srª Presidente,
em função da tramitação, na Comissão de Assuntos
Sociais, na qual a nobre Senadora Níura Demarchi é
Relatora, do Projeto de Lei do Senado nº 607, de 2007,

170

Outubro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
proﬁssão de Analistas de Sistemas e suas correlatas,
e cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais
de Informática, matéria originária desta Casa.
Concedo, com muita honra, um aparte à nobre
Senadora, Relatora deste projeto, Níura Demarchi.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Senador
Roberto Cavalcanti, obrigada pelo aparte de V. Exª.
Quero aqui fazer uma justiﬁcativa importante diante
do seu pronunciamento. Quando assumi aqui a titularidade, nesses 120 dias no Senado Federal, eu tive
a grata satisfação de receber 14 projetos para fazer
a relatoria. É exatamente sobre isso que quero aqui
me congratular com V. Exª por suas palavras. Ao fazer
um estudo sobre esta matéria, cujos autores foram o
Senador Expedito Júnior e a Senadora Lúcia Vânia e
que continha também duas emendas, em turno suplementar, de S. Exª, e das demais matérias que me foram
incumbidas de relatar pela Senadora, Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, e agora Governadora
do Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarlini, eu não me
senti totalmente preparada e também totalmente imbuída dos instrumentos para avaliar e relatar este projeto,
que é de suma importância. Então, digo a V. Exª que
pedi à Senadora Presidente para fazer a redistribuição
da relatoria deste projeto. Tive outros tantos projetos
nos quais me debrucei com bastante ênfase – inclusive, com a Presidente desta Casa, Senadora Serys
Slhessarenko, em votação de requerimento, tivemos
a aprovação de um deles, que vai para a terminativa
na Câmara Federal também, que é o projeto dos genéricos veterinários, no qual me debrucei com mais
conhecimento também de causa, pelo acompanhamento do Senador Casildo Maldaner, de Santa Catarina, e também de Deputados, inclusive o Deputado
Federal Fernando Coruja, que já tinha feito a relatoria
na Câmara Federal. Por ser esse um projeto no qual
tive mais conhecimento e pelos outros em que já faço
parte da relatoria, eu me senti mais preparado para
relatá-los. Eu pedi, já desde o dia 17 de agosto, Senador, a redistribuição, que certamente a Senadora
Rosalba fará em momento oportuno, para que venha
um novo relator para tão importante e abrangente matéria. Quero aqui fazer parte de praticamente 100% de
seu pronunciamento, partindo do principio das livres
iniciativas, da livre negociação – muitas vezes, em
que se trata das relações de trabalho – e também da
regulamentação das proﬁssões em nosso País. Muito obrigada pela sua dimensão à minha pessoa, mas
coloco-lhe o tema como redistribuição, para que outro
Senador tenha oportunidade de se debruçar sobre a
matéria com mais tempo e com mais conhecimento
que eu, neste momento. Obrigada.
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O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço o aparte de V. Exª, mas protesto no sentido da efetiva competência e aptidão para relatá-lo.
V. Exª, neste pouco tempo que está aqui conosco,
tem demonstrado extrema competência, tem demonstrado sensibilidade, até feminina. É muito importante
termos a presença, Senadora Serys Slhessarenko, feminina no Senado Federal. Tenho certeza de que a Senadora Rosalba Ciarlini, também por sua sensibilidade
e como uma grande Presidente e futura Governadora
do Rio Grande do Norte, saberá indicar um Parlamentar
que tenha a competência e sensibilidade de fazer com
que este projeto tenha uma análise efetiva.
Peço o apoiamento dos Senadores Pedro Simon, Jefferson Praia no sentido de se preocuparem
com esse tema, porque, na verdade, será por demais
oneroso ao País se, lá na frente, tivermos determinadas proﬁssões extremamente bitoladas e limitadas em
função de instrumentos legais.
Parabenizo V. Exª pelo gesto. Penso que, na
vida, as pessoas têm que ter atitude. V. Exª teve a atitude de pedir a redistribuição e, com certeza, esse é
um projeto que deverá levar mais algum tempo e poderia, efetivamente, não acompanhar o prazo que V.
Exª estará honrando este Senado Federal, com sua
presença. De qualquer forma, lamento e parabenizo.
Lamento por não ser V. Exª e parabenizo pelo gesto,
que é de extrema humildade e muita sensibilidade no
tocante à área técnica.
Muito obrigado por seu aparte.
Srª Presidente, registre-se, liminarmente, que as
atividades exercidas pelos analistas de sistemas e pelos técnicos de informática são da maior relevância e,
sem o menor favor, indiscutivelmente essenciais para o
desenvolvimento econômico e social do nosso País.
Isso, porém, não as torna elegíveis à regulamentação restritiva do acesso proﬁssional, uma vez que
não envolvem, em seu exercício, os riscos deﬁnidos
em nossa Carta Constitucional. Ao contrário, é sua
própria regulamentação – que tomo apenas em seu
sentido objetivamente restritivo – que traz riscos sociais, nesse caso.
Estabelecer competências exclusivas nessas
áreas, desconhecendo-se a dinâmica da área tecnológica da informação, poderá ainda trazer outros efeitos negativos!
De fato, a reserva de mercado provocará, como
sempre acontece, a elevação dos custos de mão de
obra e, mais ainda, com grande probabilidade de acarretar a falta de proﬁssionais habilitados, justamente num
setor caracterizado pela demanda exponencialmente
crescente de serviços.
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Além disso, a reserva também ensejará o surgimento de diversos tipos de conﬂitos jurídicos, de
controvérsias judiciais e, em consequência, de situações que praticamente obrigarão à postergação ou
ao cancelamento de importantes decisões de investimentos no setor.
A perda da competitividade daí decorrente é
clara: estaríamos dando uma inimaginável vantagem
comercial aos nossos competidores internacionais,
em especial na área de produção de softwares, em
que norte-americanos, chineses e indianos – por diferentes motivos que vão do dumping à verdadeira e
correta competitividade – já possuem grande vantagem comparativa.
Como representante da Paraíba, sobretudo, muito
me penaliza imaginar que, aprovado o PLS, estaremos
– mesmo que equivocadamente amparados nas melhores intenções – negando melhores oportunidades
e perspectivas mais otimistas àqueles que constroem,
em Campina Grande, um grande polo de brasileiros de
excelência na tecnologia da informática.
Tudo isso – vejam bem, Srªs e Srs. Senadores –
em prejuízo da nossa economia, do setor de tecnologia
e dos próprios trabalhadores da área de informática.
É preciso ressaltar, ao ﬁm, a grande velocidade
com que se processam substanciais inovações na área
proﬁssional tecnológica, em vista da extrema dinâmica
do setor, o que, mais uma vez, não recomenda a existência de lei regulamentadora das proﬁssões.
Em lugar de proteger o mercado de trabalho
desses proﬁssionais, a lei pode transformar-se em verdadeiro obstáculo ao aprimoramento proﬁssional das
diferentes categorias de trabalhadores, engessando-as
em deﬁnições inadequadas, que passarão a exigir reformulações legais a pequenos intervalos de tempo.
Por isso organismos setoriais importantes, a
exemplo da Sociedade Brasileira de Computação –
SBC, têm discutido, nos diversos encontros da comunidade cientíﬁca, aspectos relacionados às vantagens
e às desvantagens de uma regulamentação da proﬁssão de informática, concluindo, segundo informação
divulgada pela própria SBC, pela observância de determinados princípios básicos na organização setorial,
entre eles o de livre exercício das atividades relativas
à informática.
Não vejo, por ﬁm, obstáculos à regulação dessas
atividades, desde que num contexto não-restritivo, podendo ser adotado, por exemplo, o regramento ético
com base na auto-regulamentação – como hoje praticado na área de publicidade, pelo Conar – ou a regulamentação genérica dos proﬁssionais de informática com
diploma de nível técnico ou superior, estabelecendo-se
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parâmetros mínimos de valorização proﬁssional e de
responsabilidade técnica.
É necessário, contudo, Srª. Presidente, muita
atenção e cuidado com o discurso fácil de apoio às
pretensões corporativas que frequentemente batem
à porta do Congresso Nacional.
Fazê-lo de modo inadvertido, e até mesmo inconstitucional como vimos, pode ser um prejuízo de
caráter geral. Um prejuízo que, mesmo atingindo toda
a sociedade, se abaterá principalmente sobre os setores que, hoje, eventualmente possam sentir-se por
ele privilegiados.
É tudo ilusão, sonho, delírio cartorial à moda nacional, destituído de fundamento na realidade presente,
ou numa adequada visão de futuro.
Era isso, Srª Presidente! Eu gostaria que houvesse a reﬂexão de todos nós Senadores para que
não corramos o risco de engessar uma proﬁssão que
é merecedora de toda a proteção e por demais, extremamente, competitiva neste mundo globalizado, que
V. Exª constata e admira. Porque, na verdade, nós, o
Brasil, que pretendemos ser a 5ª potência do mundo,
temos que ser modernos, temos que ser atuantes, temos que ser competitivos.
Muito obrigado, Srª Presidente!
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti!
Gostaria de anunciar aqui a presença dos alunos
do 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Interamérica de Goiânia, Goiás. Sejam muito bem-vindos! É
uma satisfação grande tê-los, crianças, jovens e proﬁssionais da área da educação, aqui presentes nas
galerias do nosso Senado da República. Sejam muito
bem-vindos. Agradecemos a sua presença. Continuem
conhecendo o nosso Senado. Este aqui é o plenário,
onde se dão as grandes discussões e as decisões do
nosso Parlamento.
Muito obrigada.
Antes de declarar encerrada esta sessão, congratulo-me com os alunos da 5ª e 7ª séries do Centro
Educacional Fundamental 306 do Recanto das Emas,
do Distrito Federal, que aqui se encontram. Sem bemvindos alunos, jovens, senhores professores, proﬁssionais da educação, que acompanham o grupo.
Muito obrigada pela presença.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O Sr. Senador Alvaro Dias enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
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Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Fraudes em série
levam à quebra do sigilo ﬁscal de Serra”, publicada
pelo jornal O Globo em sua edição de 02 de setembro de 2010.
A matéria destaca que procuração aceita pela
receita é forjada; tucanos pedem a inegibilidade de
Dilma.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pro-
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nunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Não há mais nenhuma Senadora ou
Senador para usar da palavra.
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Declaro encerrada a sessão de hoje.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 6
minutos.)
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Of. nº 129/2010-CCT
Brasília, 6 de outubro de 2010
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em reunião
realizada nesta data, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aprovou, em
caráter terminativo, os Projetos de Decreto Legislativo
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nºs: 271, 281, 308, 333, 343, 356, 358, 363, 368, 269,
370, 385, 393, 406, 409, 415, 417, 433, 434, 454, 458,
463, 469, 484, 489, 505, 506, 511, 513, 515, 536, 539,
543, 557, 570, 576 e 588 de 2010. –
Senador Flexa Ribeiro, Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática.
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Ata da 16ª Reunião
em 22 de outubro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Pedro Simon.
(Inicia-se a Reunião às 9 horas e 31 minutos e encerra-se às 9 horas e 33 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– No plenário, não há número regimental para abertura
da sessão. Portanto, ela não poderá ser realizada.
Nos meus 30 anos de Senado, é a primeira vez
que eu estou sozinho. Não há mais ninguém.
Não vou olhar para a Secretária. Só olho para frente.
E, antes de encerrar a sessão, eu quero apenas dizer que,
ontem, às 10 horas, o Jornal das Dez, da Globo News,
deu uma notícia que considero muito importante: o Supremo Tribunal Federal decidiu que realizará uma reunião na
quarta-feira para debater o processo do Ficha Limpa.
O ilustre Relator da matéria, Ministro Joaquim Barbosa, já entregou o seu parecer ao Presidente. Este já conﬁrmou, e a imprensa noticiou que, quarta-feira, às 10 horas,
haverá reunião para decidir sobre o Ficha Limpa.
Levo a minha admiração, o meu respeito e a minha emoção ao Supremo Tribunal Federal pela decisão,
muito importante para a história deste País.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB – RS)
– Nos termos do § 2º do art. 155 do Regimento Interno, será despachado o expediente que se encontra
sobre a Mesa.
É o seguinte o expediente despachado:
OFÍCIOS DA LIDERANÇA DO BLOCO DE APOIO
AO GOVERNO NO SENADO FEDERAL
Designação da Senadora Ideli Salvatti para integrar, como titular, as Comissões de Serviços de Infraestrutura e de Educação, Cultura e Esporte; e, como
suplente, as Comissões de Assuntos Sociais e de
Assuntos Econômicos, nos termos dos expedientes
encaminhados pela Liderança do Bloco de Apoio ao
Governo, Ofício nº 65, 67, 69 e 70/10-GLDBAG.
São seguintes os Ofícios:
OFÍCIO Nº 65/2010 – GLDBAG
Brasília, 18 de outubro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ideli
Salvatti como membro titular na Comissão de Serviços

de Infraestrutura – CI, em vaga destinada ao Bloco de
Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
OFÍCIO Nº 67/2010 – GLDBAG
Brasília, 18 de outubro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ideli
Salvatti como membro titular na Comissão de Educação, Cultura e Esporte – CE, em vaga destinada ao
Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício no 69/2010 – GLDBAG
Brasília, 18 de outubro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ideli
Salvatti como membro suplente na Comissão de Assuntos Sociais – CAS, em vaga destinada ao Bloco de
Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício no 70/2010 – GLDBAG
Brasília, 18 de outubro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ideli
Salvatti como membro suplente na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, em vaga destinada ao
Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
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OFÍCIOS DA LIDERANÇA DO PT E DO BLOCO
DE APOIO AO GOVERNO NO SENADO FEDERAL

OFÍCIO Nº 68/2010 – GLDBAG

Designação da Senadora Ideli Salvatti, como
membro suplente, na Comissão de Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo, de conformidade com o Ofício nº 68/2010/GLDBAG, da Liderança
do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Ideli
Salvatti como membro suplente na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, protestos de estima e consideração. –
Senador Aloizio Mercadante, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon. PMDB –
RS) – Está encerrada a reunião, para a tristeza das
Srªs Taquígrafas.

É o seguinte o Ofício:

Brasília, 18 de outubro de 2010

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 33
minutos.)
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Ata da 17ª Reunião
em 28 de outubro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Alvaro Dias.
(Inicia-se a Reunião às 14 horas e 32 minutos e encerra-se às 14 horas e 32 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– No plenário não há número regimental para abertura

da sessão, não podendo esta ser realizada. Nos termos
do § 2º do art. 155, do Regimento Interno, será despachado o expediente que se encontra sobre a mesa.
É o seguinte o expediente despachado:
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Comunicação
Designação do Senador Marcelo Crivella para representar o Senado Federal nos cerimoniais fúnebres
do ex-Presidente da Argentina, Nestor Kirchner.
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O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 14 horas e 32
minutos.)
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Ata da 170ª Sessão, Não Deliberativa
em 25 de outubro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência do Sr. Acir Gurgacz e Cristovam Buarque.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 31 minutos e encerra-se às 16 horas e 2 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos do dia 25 de outubro de 2010, às 14 horas
e 31 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OFÍCIO No 72/10 – GLPSDB
Brasília, 20 de outubro de 2010
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a V. Exa. o Senador Eduardo Azeredo, para integrar, como titular, a
Comissão de Assuntos Sociais, em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do
Presidente do Tribunal de Contas da União, o Aviso
no 1066-GP/TCU, na origem, informando que o Tribunal de Contas da União, em Sessão Extraordinária do
Plenário marcada para 9 de novembro, terça-feira, às
10 horas, apreciará o Relatório Consolidado do Sistema de Fiscalização de Obras Públicas (FISCOBRAS)
constante do processo nº TC-027.472/2009-4.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 26 de outubro do corrente.
É o seguinte o aviso:
AVISO NO 1.066-GP/TCU
Brasília, 20 de outubro de 2010
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a Vossa Excelência que o Tribunal de Contas da União, em
Sessão Extraordinária do Plenário marcada para 9 de

novembro próximo, terça-feira, às 10 horas, apreciará
o Relatório Consolidado do Sistema de Fiscalização
de Obras Públicas (FISCOBRAS) constante do processo no TC-027.472/2009-4, cujo relator é o Ministro
Benjamin Zymler.
Tal apreciação tem o objetivo de, em cumprimento
à LDO no 12.309/2010, em especial ao caput do art. 97,
encaminhar informações acerca dessas ﬁscalizações
ao Congresso Nacional a ﬁm de subsidiar a elaboração
da Lei Orçamentária do exercício de 2011.
Ressalto, por oportuno, que todos os procedimentos de ﬁscalização de obras e elaboração do relatório
obedecem aos dispositivos da referida LDO. – Ubiratan Aguiar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO) –
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Iniciando, concedo a palavra o nobre Senador Pedro
Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sr. Senador Cristovam, Srª Secretária-Geral da
Mesa, somos nós. Coincidência, sexta-feira, Senador
Cristovam, eu estava sozinho aqui, quando a Secretária pediu-me para abrir e fechar a sessão. E eu fui
no caminho do Mão Santa e felicitei o Supremo Tribunal Federal pela notícia de que ele marcou para esta
quarta-feira a decisão sobre o Ficha Limpa.
Cheguei aqui já eram duas e meia, quando o
nosso querido amigo me avisa: “Ligeiro, que ainda tem
tempo”. Eu, quando cheguei às duas e meia, não vi a
bandeira, eu não tinha mais chance nenhuma.
E estou aqui para dizer que agora falo com mais
tranquilidade o que, na sexta-feira, eu apenas anunciei.
Foi uma grande decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma grande decisão. O Relator, uma pessoa por
quem eu tenho o maior respeito, homem encarregado
dos quarenta processos do mensalão, fez questão de
entregar o relatório e dizer ao Presidente que estava à
disposição. E o Presidente, com muita felicidade, marcou para quarta-feira, depois de amanhã. Quarta-feira,
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depois de amanhã, nós teremos a posição do Supremo
Tribunal Federal relativa a essa matéria.
Eu ﬁco muito feliz com relação a esse momento
e quero levar ao Supremo Tribunal Federal meu respeito, a minha admiração e dizer que o Supremo fez
por merecer o respeito de toda a Nação. É a decisão
que o País esperava e a decisão que a sociedade brasileira esperava.
Este ano foi intenso. Muito intenso. Projeto de
iniciativa popular. No início, um milhão e duzentas mil
assinaturas, mais a internet, mais de três milhões de
assinaturas. Um milagre. Não mais do que um milagre,
na minha opinião.
O projeto foi aprovado na Câmara por imensa
maioria e foi aprovado nesta Casa por unanimidade.
Convém salientar que esta Casa ao aprovar o
projeto por unanimidade não quis dizer que o projeto
não tenha equívocos e que precisa muitas modiﬁcações para melhor. Tem! O projeto pode fazer algumas
injustiças. Nós ﬁcamos no máximo, que é uma atuação da sinalização da seleção da classe política, mas
há alguns equívocos que, às vezes, podem fazer até
graves injustiças.
Mas se nós decidirmos aprovar por unanimidade
e não aprovamos as emendas, e todos os Senadores
tinham emendas – eu também tinha algumas –, foi porque achávamos que se nós aprovássemos as emendas o projeto voltaria para a Câmara dos Deputados e
praticamente seria impossível o projeto ser votado este
ano. Então, houve um entendimento e praticamente todos os senadores falaram dizendo isso: “Vamos votar a
favor, reconhecendo que imediatamente após teremos
que fazer algumas alterações que são profundamente
necessárias. Mas o importante é ele entrar em vigor.
O importante é este ﬁnal de legislatura marcar o início
do ﬁm da impunidade neste País.
O que parecia que nunca começaria, o que parecia que se ia ﬁcar para as calendas gregas – “deixa
pra lá, deixa, não sei o quê, pois é, não sei o quê” –
de repente aconteceu. E foi saudado pela imensa esmagadora maioria da sociedade brasileira. Que coisa
interessante! De repente, ﬁcou entregue na mão do
Supremo.
O Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão que
nem sei se existe em outro País. Nos Estados Unidos,
na Inglaterra, na França e na Alemanha quem cuida
da questão eleitoral é a justiça comum. Aqui não. Nós
temos uma justiça especial para cuidar das questões
eleitorais. Pois o Superior Tribunal Eleitoral, que é órgão máximo da Justiça Eleitoral, não é o órgão supremo, porque há o Supremo Tribunal, que dá a palavra ﬁnal, mas sobre questões eleitorais a essência
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do conhecimento está ali, decidiu por imensa maioria
essa questão.
Chegada no Supremo, aconteceu aquele empate.
Uma dúvida, uma interrogação. No início, esperavam
alguns Ministros, esperavam alguns políticos que o
Presidente da República indicasse o Ministro que falta
– são dez, falta um. Eu disse desta tribuna que achava
muito delicado esperar um novo Ministro, até porque,
na minha opinião, esse novo Ministro, se fosse indicado – e queriam esperar a vinda do novo Ministro para
decidir –, quem o Presidente da República iria indicar?
Em cima de uma decisão como essa, em cima de uma
votação como essa, vir para cá, para a Comissão de
Justiça, para o plenário, e a gente escolher, chegar lá e
dar o voto de desempate...? Eu duvido. Olha, eu duvido
que esse Ministro daria um voto de desempate. Acho
que votaria em branco. É uma matéria delicada. Diria
que não participou, que não acompanhou, que já deve
ter dado juízo por aí quando era advogado, quando era
procurador, quando era não sei o quê. Seria muito difícil.
Por isso, essa posição do Supremo de reconsiderar e
marcar para quarta-feira, depois de amanhã.
Confesso que imaginava que ou sairia na semana passada ou não sairia mais. Achava esta semana
muito delicada. Vocês já se deram conta de que segunda-feira, a esta hora, o ambiente será de festa para
alguns e de choro para outros, mas nós já saberemos
quem será o Presidente. Vejam o avanço da Justiça
Eleitoral brasileira! Lembram-se de quando levávamos
dez, quinze, trinta dias, para se apurar um resultado?
Hoje, sabe-se na hora. Não existe país no mundo que
tenha uma metodologia tão competente como a nossa
para fazer eleição. Para fazer eleição, ninguém melhor
do que nós, na formulação, no escrutínio, na busca do
eleitor; agora, na campanha, no resto, falta muito. Aí
falta muito!
Interessante que eu estive nesta tribuna felicitando
pelo segundo turno, que eu sempre desejei, dizendo
que o segundo turno no Brasil seria semelhante ao dos
Estados Unidos, à eleição normal. Nos Estados Unidos, a eleição é exatamente assim: um candidato ali e
o outro candidato ali. E a eleição é decidida naqueles
quatro debates, em que um fala e o outro responde, um
fala e o outro responde. Agora, nós também tivemos.
Tivemos o debate... Mas que confusão sem graça! Que
coisa mais triste! O que aconteceu?
Interessante que a Record, que vai fazer o debate
de hoje, disse que não vai ter pergunta de jornalista,
porque foram as perguntas dos jornalistas que deram
toda a atrapalhada ao longo do debate. Não sei até
que ponto, mas a verdade é que estão ruins os programas, tanto de um quanto do outro. Não era aquilo que
a gente imaginava. A questão do aborto – perdoem-
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me pelo que vou dizer –, num país laico como o Brasil, não podia ser o debate como o que estão fazendo.
Uma questão de corrupção aqui, corrupção lá, que
deve ter, não me parece que... Não é por aí. Depois,
é um empate. Um partido e o outro partido. “O salário
mínimo vai ser de seiscentos”. Aí o outro partido: “Não,
seiscentos é muito, tem que ser...”. Passamos tanto
tempo aqui brigando por quanto dar aos aposentados,
quanto não dar aos aposentados... “Vou dar 10% para
os aposentados!”. E a confusão generalizada. “Eu vou
fazer oitocentas mil casas!”. “Pois eu vou fazer um milhão!”. “Eu vou fazer tantos trilhos de metrô!”. “Pois eu
vou fazer tantos e mais tantos!”.
Então, ﬁca uma coisa que não tem conteúdo,
não tem substância. Foi uma pena. E eu que apostava tanto nisso! Lembro-me de um debate nos Estados Unidos. O Vice-Presidente do Clinton, que disputou com o Bush, quando entrou na campanha, já era
Presidente nomeado, tinha ganhado o Prêmio Nobel.
Ele era... O Clinton, que fez um grande governo, teve
aquele desgaste dos namoros, aquela coisa toda que
o abateu muito. O vice não, o vice era uma pessoa...
Estava tão bem, que essa equipe da assessoria dizia
para ele o seguinte: “O senhor já ganhou. O senhor
não pode perder. Então, cuidado com as perguntas e
não perde voto.”
“Então o senhor vai retirar as tropas do Iraque
ou não vai?”. “Pois é, eu não sei, não sei o quê, pois
é, pois é não sei o quê, pois não sei o quê!”. “E a penitenciária, aquela de Cuba, o que é que o senhor vai
fazer?”. Pois é, eu não sei, não sei o quê!”. Foi de tal
maneira... E o Bush, do jeito dele: “Eu vou atacar o
Iraque. Eu não mexo na penitenciária”. O pessoal preferiu o brutalhão do Bush dizendo as coisas ao outro,
que não dizia nada com nada. O debate se decidiu na
eleição. E todo mundo reconheceu que foi um erro do
democrata, porque estava vitorioso e não teve coragem de falar. Mas falaram. O debate é assim lá. Aqui,
não. Aqui não se ﬁca sabendo nada.
E outra coisa. O Obama deu um exemplo para o
mundo inteiro: o uso da internet. Milhares, milhões de
pessoas deram dois dólares, cinco dólares, dez dólares... Os Estados Unidos têm o auxilio oﬁcial, o governo
dá o dinheiro, e aí não pode pegar, ou então não pega
o dinheiro do governo e pode pegar. Ele não pegou o
dinheiro do governo e não foi buscar grandes empresários; foi buscar essa faixa. Dizem que a vitória dele
foi aí. Nessa área de internet, etc., ele movimentou a
mocidade. Os jovens foram para a rua. Os jovens que,
na anterior eleição, a esmagadora maioria – lá o voto
não é obrigatório –, não foram votar, votaram nessa
em uma imensidão e deram a vitória.
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Então, esperava-se o que seria a internet agora
no Brasil. “Como vai ser?”. E dizia-se “a Marina tentou
usar isso e mais aquilo”. Cá entre nós, foi uma desgraça. O que recebi de internet falando mal da mãe,
do avô, do bisavô desse, daquele, daquele outro, cá
entre nós, foi insuportável. Não porque... “Senador, me
conta: é verdade que a Marina estava lá, e o pai do
cara que ela matou...?”. Eu digo: “Nunca ouvi falar”. Eu
sempre soube que a Marina... A Marina não, a Dilma.
Eu sempre soube que a Dilma realmente participou
da luta. Agora, desse aspecto de Havana eu nunca
ouvi falar”.
“É verdade que o Serra não sei o quê...?” Conheço o Serra, conheço a integridade, a seriedade
dele... Maluquices!
De repente vamos discutir se a esposa do Serra fez ou não fez um aborto lá no Chile, na época da
ditadura, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Mas isso é assunto, meu Deus? Isso é assunto?
Eu vi na Internet, recebi, achei um absurdo, mas,
de repente, estava na televisão. De repente, estava na
televisão. Aonde vamos chegar? O que isso inﬂuencia
num processo eleitoral? Cá entre nós, é uma coisa
engraçada.
Nas eleições passadas, eu falava daqui... E posso
até dizer – Senador Cristovam, já lhe dou um aparte –
que o Duda Mendonça fez falta, porque o Duda Mendonça – eu discordava dele – fez uma lavagem cerebral
no Lula, mudou o Lula. O Lula era um antes do Duda
e outro depois do Duda. O Lula, antes do Duda, era
aquela roupa de trabalhador, aquela barba enorme...
Era o Lula. O Lula hoje, na campanha, é um aristocrata.
Uma roupa de primeira... Ele agora até lançou moda
no mundo, porque não tinha visto nenhum presidente, nem no Brasil e nem em lugar algum, com roupa
especial da Presidência confeccionada para ele. E ele
tem a sacola, as coisas... O Duda melhorou.
Lembro-me da primeira eleição que o Lula ganhou.
O Duda era mais importante que o Lula. As manchetes
eram maiores para o Duda do que para o Lula, porque
o Duda dizia o que o Lula ia fazer, depois o Lula fazia.
Quando o Lula fazia, no jornal diziam: “O Duda tinha
razão, o Lula fez”. Vai ser “Lula paz e amor”; o Lula ia
lá e virava “paz e amor”, e a imprensa publicava. O Lula
tem que mudar a roupa; e o Lula mudava. O Lula tem
que mudar aquela barba, aquela barba não pode ser
daquele jeito, tem que mudar; dali a dez dias, o Lula
apareceu com a barbinha bacana.
Critiquei muito aquilo. Aliás, muita gente criticou,
pois se transforma o candidato num produto, num
sabonete, quer dizer, o candidato não diz o que ele
pensa, não diz suas ideias, diz o que alguém prepara
para ele. Eu critiquei aquilo. Mas, cá entre nós, agora
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ﬁcou pior. Mexer com a esposa do candidato de uma
maneira ridícula que nem aconteceu? Mexer na outra
candidata com relação a coisa que não tem nada a
ver? Muito ruim a campanha! Muito, muito ruim essa
campanha! Vamos ver o debate de hoje.
Achei interessante que a imprensa está publicando que na Record não haverá perguntas de jornalistas.
Tomara que a Record, pelo menos, deixe um falar e o
outro responder. Tudo bem que não haja pergunta de
jornalista, mas pergunta encomendada pela direção
da empresa não é grande coisa. Que um fale e o outro
responda. Pelo menos o cidadão assume a responsabilidade por aquilo que está falando e pelo que o outro
está respondendo.
Pois não, Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Senador Simon, a sua fala provoca tantos temas diferentes,
embora todos relacionados, que não sei se vou esgotar
o meu aparte agora. Então, não sei se me resguardo
para falar no ﬁnal ou se faço outro, se o Presidente
me permitir.
O PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não diga isso,
porque a sociedade vai ﬁcar com mágoa de mim. O
Brasil espera o pronunciamento de V. Exª.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Também,
muito obrigado. Até porque será por um outro assunto,
embora tenha que ver. Lamento, mas os presidenciáveis não estão discutindo a crise mundial, da economia, da ecologia, como se o Brasil fosse uma coisa
isolada, como se não houvesse ainda globalização.
Vou falar depois sobre essas crises por que o mundo
está atravessando. Sobre a sua fala, em primeiro lugar,
de fato, é triste o debate. Veja, por exemplo, o debate
que o senhor puxou, sobre aborto: não depende de
Presidente. Se um dia isso for descriminalizado, vai
depender do Congresso, de plebiscito, como sugeriu
a Senadora Marina; não depende da crença do Presidente. Agora, quer ver uma coisa que dependeria e
não se debateu? Um outro tipo de aborto também: o
aborto de crianças depois de elas nascerem e terem
suas vidas interrompidas por falta de incubadora na
maternidade.
O PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O seu artigo
no jornal O Globo domingo foi sensacional.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Muito
obrigado. Isto dependeria do Presidente: haver ou não
haver incubadora em todas as maternidades deste
País; haver ou não haver remédio para uma criança
pequena. Ela morre por falta de remédio, Senador Acir.
Isso é uma forma de aborto pós-parto. Isso depende
do Presidente. Não se debateu. O debate ﬁcou muito
pobre. E aí o senhor disse que a gente esperava da

183

Outubro de 2010

Internet mais presença. A Internet virou apenas um
instrumento dos boatos e das fofocas.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Infelizmente.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Já pensou? Tanto a ex-Ministra Dilma, como o ex-Governador
Serra, eles têm o tal de Twitter cada um. Eles podiam
estar debatendo entre eles. Se eu debato com o que
chamam seguidores, por que eles não poderiam estar
debatendo entre eles, e a gente assistindo aqui? Todos
os dias, eles falando um com o outro, naqueles 140
toques que caracterizam o Twitter, aquelas mensagens
curtas; isso podia ser feito. Facebook, Orkut... Tudo isso
poderia permitir um debate permanente e não só na
televisão, e não só no horário eleitoral, em que a gente
não vê o debate dos grandes temas. Os grandes temas
que vão nortear o Brasil para o futuro...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – No que
tange à paixão de V. Exª, a educação, a única coisa que
aparece é o número de escolas que cada um vai fazer.
E está aumentando. Repare V. Exª que, do início para
agora, está aumentando. Um diz: “Vou fazer mil”. O outro: “Vou fazer mil e cem”. “Vou fazer mil e quinhentas”.
“Vou fazer mil e oitocentas”. É só o que aparece.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É só o
que aparece. Ou, então, o caso do Plínio de Arruda
Sampaio, que ia gastar 10%, mas não dizia em que ia
gastar. O que resolve a educação não é gastar mais
dinheiro, mas gastar bem mais dinheiro. Mas, se chover
no quintal de uma escola, na primeira chuva vira lama
se a gente não souber como conduzir esse dinheiro.
Então, a gente perdeu a grande chance de nesta eleição discutir o futuro do Brasil. Cada um promete mais
infraestrutura para crescer; ninguém discute se o certo
é crescer ou não. De repente o certo é buscar a felicidade. E a felicidade pode ser maior no bom transporte
público do que no engarrafamento de carros privados.
Mas a gente só quer ver quem promete maior taxa de
crescimento; não maior taxa de bem estar. Então, faltou debate. Agora, da sua fala, o que eu acho muito
interessante – a gente já conversou isso na semana
passada – é que este País conseguiu o maior avanço, em todo o mundo, em como contar os votos, mas
não em como deﬁnir os candidatos. Nós estamos na
véspera da eleição ﬁnal e não sabemos quais são
os candidatos a deputado que vão ter os seus votos
contados. Contar foi rápido. Agora, saber se reconhece ou não a gente não sabe ainda. Só amanhã que
o Supremo vai decidir. E a gente não sabe se vai dar
empate de novo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Depois
de amanhã.
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O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Depois
de amanhã, quarta-feira. E não sabe se vai dar empate
de novo. Ou seja, a gente está chegando à diplomação sem saber quem foram os eleitos ou não. Contar
foi fácil; reconhecer não está sendo. É um atraso do
sistema político, do sistema legislativo, do sistema
eleitoral. Nós nos concentramos no avanço técnico.
Demos um pequeno salto no avanço ético, com a Ficha Limpa, mas não concluímos o trabalho da Ficha
Limpa, que foi, sem dúvida alguma, o grande avanço que já demos. E nisso aí temos que reconhecer o
seu papel, Senador Pedro Simon, que desta Casa foi
talvez o que mais lutou por isso no meio de todas as
desconﬁanças de muita gente. Pois bem. Nós precisamos dar um salto agora para modernizar o sistema
legislativo, o sistema eleitoral, no debate, inclusive
usando as técnicas novas. Nós temos todas as técnicas novas; não usamos para o debate. Temos todas
as técnicas novas para contar os votos; não usamos
na modernização do sistema legislativo, do sistema
eleitoral. Tudo isso mostra que estamos priorizando a
modernidade técnica e não a modernidade ética, não
a modernidade dos valores. Aliás, como eu disse no
artigo que o senhor citou, uma das causas da vinda dos
valores éticos, sobretudo o aborto, é o fato de que nós
temos tido, sim, uma degradação nos valores morais
da sociedade brasileira: a corrupção generalizada, a
desagregação das famílias, a droga generalizada no
seu consumo, o consumismo, a supervalorização da
riqueza acima da decência. Porque a gente fala muito
da corrupção dos que roubam o dinheiro para si, mas
existe uma perversão em que a riqueza vale mais do
que os valores éticos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E, quando se fala em riqueza, aparece um cara rico, ninguém
está preocupado em saber qual foi a origem.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Ninguém está procurando saber a origem. É verdade. O
que vale é o tamanho do carro, a casa na praia, são
todos os símbolos externos de riqueza, não os internos
de riqueza. E ﬁco à vontade em falar porque sei que o
senhor tem voto de pobreza, como Franciscano que é.
Então, essa degradação dos valores morais faz com
que as pessoas comecem a buscar religiosidade. É a
maneira de proteger a sociedade. Quando a política
não dá uma regulamentação satisfatória para que as
coisas funcionem bem e as coisas começam a se desagregar, as pessoas buscam outras coisas, inclusive
a religiosidade. E aí, com o vazio do debate, cai-se no
debate do aborto ou do cristianismo, como se a gente não tivesse judeu, muçulmano, ateu neste País. O
debate foi de quem era mais cristão. E eu ﬁquei me
perguntando: neste País, como se sente um judeu, que
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vai ter um Presidente dele também? O Presidente não
é só dos cristãos. Agora, além disso, há um fato que
provocou o esvaziamento do debate, Senador Pedro
Simon. Nesses últimos oito anos especialmente, misturamos tanto os Partidos, misturamos tanto as ideias que
não há mais marcos ideológicos sendo debatidos entre
eles. Não existem mais. Alguns acham que é moderno
não haver Esquerda ou Direita. Eu acho que moderno
é redeﬁnir Esquerda e redeﬁnir Direita. Tinha gente que
era de Direita há um tempo e, hoje, não é mais; tinha
gente que era de Esquerda e não é mais. Mas que há
dois polos na discussão, há. São muitos polos, mas,
de vez em quando, a gente se junta, de um lado ou do
outro. E o Governo Lula contribuiu para esse marasmo ideológico, porque os sindicatos se agregaram, os
estudantes se agregaram, os banqueiros se agregaram, os partidos todos se agregaram, e, no ﬁm, ﬁcou
o que por aí chamam, de uma maneira pouco correta,
de geleia geral. E não há debates ideológicos. Veja
mesmo o debate sobre estatização ou privatização. É
um debate antigo. A gente tem de saber é como fazer
uma empresa servir ao interesse público, e não se ela
é do Estado, se é do Governo. Uma empresa privada
pode servir aos interesses públicos se produzir o que
a população precisa, se pagar imposto, se o lucro for
bem aplicado e se gerar emprego. É uma empresa
que tem um caráter público, mesmo sendo privada. E
há empresa estatal que não tem caráter público, porque serve aos seus funcionários. Uma universidade,
uma instituição de ensino superior particular pode ter
caráter público, basta formar bons professores para o
ensino médio. Já tem um caráter público. Aí é preciso
o Governo entrar para fazê-la gratuita, comprando as
vagas. Aí, não, o Governo atual preferiu investir em
novas estatais. Vamos precisar de dez anos para que
elas funcionem. Por que não comprar vagas nas que
estão aí, desde que de qualidade? E já começaria a
funcionar publicamente de acordo com o interesse
público, imediato. Mas o debate ﬁcou entre estatal e
privada; e não entre interesse público ou interesse não
público. Então, perdemos a grande chance de debater
o futuro, e com dois candidatos que poderiam trazer
esse debate.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De alto
gabarito.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Eu acho
que tanto o José Serra como a Dilma Rousseff são
pessoas que poderiam trazer o debate bom.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Vamos
fazer justiça – eu o estou aparteando, não estou lhe
tirando o aparte –, de certa forma, eu não diria que a
culpa disso foi dos candidatos. Os candidatos foram
empurrados para isso. Quer dizer, foram metidos nessa
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questão em que eles não tinham por que entrar, nem
queriam entrar. Mas foram para o lado de cá, foram
para o lado de lá, quando viram, estavam no meio da
jogada. Não creio que isso aí é o que eles, o que a
Dilma e o Serra queriam. Eu acredito que eles foram
levados a fazer isso.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – É bem
possível. Agora, raramente, a gente tem dois candidatos com esse nível. Raramente, a gente tem dois
candidatos com esse nível.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Na minha
opinião, nós tivemos três, quatro...
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Jogamos fora a chance.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Nós tivemos quatro candidatos espetaculares: os dois, mais a
Marina e mais o Plínio.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – Jogamos
fora essa chance de eles dois elevarem o debate...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade.
O Sr. Cristovam Buarque (PDT – DF) – ... e envolverem todo o País no debate. Era capaz até de a
gente ver gente do PSDB votando na Dilma; gente do
PT votando no Serra se debatêssemos ideias, e não
os nomes dos dois, os partidos dos dois, e quem está
de um lado ou de outro. De qualquer maneira, a democracia é muito melhor, mesmo quando o debate é
pobre, do que não haver democracia. Por isso, a gente
tem é que comemorar que vamos ter eleição dia 31 e
até apelar para que as pessoas votem, porque muita
gente que, com raiva da falta de debate, vai preferir
não votar. Há muita gente que, por falta do debate
mais profundo, vai preferir viajar, por exemplo, aproveitando os feriados. Eu acho que isso seria lamentável, porque seja rico ou pobre o debate, vamos torcer
para que o próximo Presidente, a próxima Presidenta
tenha uma votação expressiva, não no voto que cada
um vai ter, mas no voto que os dois terão, somando
todos os eleitores do Brasil. Será uma pena se o índice de abstenção, de nulo, de branco for alto. Será uma
pena. Seja qual for o debate, vamos comemorar por
termos a chance de escolher o próximo Presidente ou
a próxima Presidenta.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Senador, eu lhe digo o seguinte: torci muito para a vitória
de Exª e acho que a sua manutenção no Senado na
próxima Legislatura foi o melhor que poderia ter acontecido para este Senado. Não consigo imaginar este
Senado se no ano que vem V. Exª não estivesse aqui.
Deus o livre! E acho até, pelo que estamos vendo,
que V. Exª, que nós teremos parceiros bons no ano
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que vem, mas V. Exª realmente é excepcional. É uma
ﬁgura extraordinária.
Eu me lembro de quando V. Exª era candidato a
Presidente da República na outra vez. Eu ﬁco pensando
se V. Exª tivesse ido para o segundo turno, porque o
tempinho de V. Exª era tão curto e tão difícil, que nem
o Jefferson Péres podia dizer alguma coisa naquele
tempo. Mas V. Exª defendeu com profunda convicção
uma grande bandeira como candidato.
A Marina dizia, conversando com amigos, que
faria, se fosse Presidente da República, não um Ministério de notáveis, não é isso, mas ela não procuraria a
governabilidade, como o Fernando Henrique e o Lula
procuraram. Eles se agarraram a um balaio que nem
sabiam, pois o balaio era fechado, só depois é que eles
iam abrir para ver o que havia dentro, porque precisavam daquele partido para a governabilidade.
Ela disse que escolheria o que a sociedade reconheceria como o mais competente, o mais capaz
naquela área, fosse qual fosse o partido a que pertencesse. Foi quando eu mexi com ela e disse: “Bom,
mas aí o Cristovam estaria em vários lugares, desde a
educação até o social”. E ela riu: “É, o Cristovam está
em todas as minhas listas”.
Mas queira Deus que, nessas 48 horas que nos
faltam, que o Supremo tome uma grande decisão. O
que nós estamos falando aqui hoje, quarta-feira passa
a ser página virada se o Supremo tomar uma posição.
Repare V. Exª no que eu estou dizendo. Este nosso debate aqui passa a ser página virada porque será um
outro Brasil. Será um outro Brasil. A sociedade, o povo
vai começar a acreditar! “O fulano de tal fez tantos votos, tem tanto dinheiro, tem uma fortuna, e há não sei
quanto tempo, há 40 anos, não acontecia nada, mas
agora aconteceu!”. Está mudando.
A eleição, daqui a quatro anos, não vai ser a
mesma. Não vai ser a mesma! O Supremo tem hoje
a decisão.
Eu gostaria de me dirigir ao Supremo. Srs. Ministros, a lei que os senhores vão decidir, nós sabemos que tem equívocos, nós sabemos que falta.
Mas, Srs. Ministros, foi o que conseguimos fazer. Srs.
Ministros, foram anos e anos, e anos e anos e anos,
tentando encontrar uma linha de ética e de dignidade
para a política brasileira. Não foi fácil, Srs. Ministros.
Os senhores acompanham tudo e sabem que não é
fácil. Mas, Srs. Ministros, nunca chegamos tão perto.
Nunca, nunca, nunca, nunca chegamos tão perto! Os
senhores é que vão decidir. Em primeiro lugar, meus
cumprimentos pela coragem e pelo gesto. O gesto, já
admiro, mas a coragem de fazer isso 48 horas antes
da eleição é uma grande atitude, é um gesto que realmente eu não imaginava. Tanto que quando falei aqui,
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na quinta-feira, eu disse: morreu, na semana que vem
não vai acontecer. Pois eu me enganei feio: o Supremo teve coragem.
Deus os oriente na decisão! Se nós, aqui – e somos Senadores que não temos obrigação de ter nem
cultura, nem inteligência, nem capacidade, porque
temos de ter voto, e alguns conseguem até na luta,
alguns conseguem com mais dinheiro – queremos,
na hora de votar e na hora de discursar, ﬁcar de bem
com a sociedade e com a nossa consciência, isso é
muito mais importante para o Ministro do Supremo,
que tem uma história, que tem uma biograﬁa, um homem notável que está ali no máximo posto, no Brasil,
do Poder Judiciário, e está ali para o resto da vida, até
a aposentadoria. É claro que eles têm uma história!
É claro que eles têm uma biograﬁa! É claro que eles
têm um compromisso! Mas eu me atrevo a dizer: as
questiúnculas jurídicas, por mais importantes que elas
sejam – eu retiro “as questiúnculas” e digo: as questões jurídicas, por mais importantes que elas sejam,
tem de se visto o representativo desse projeto no conjunto da sociedade brasileira, o que ele representa. E
isso eu acho que... Eu já repito, pela milésima vez, só
atuei como advogado de defesa, nunca fui assistente
de acusação, nunca quis ser juiz, porque não tenho
capacidade nem grandeza de ter essa... Eu sou um
covarde na hora de mandar alguém para a cadeia ou
decidir se ele vai para a cadeia ou se ele não vai. Admiro quem faz isso.
Mas eu acho que eles deviam olhar, olhar, como
muito bem diz o hoje 1º Vice-Presidente do Supremo
Tribunal Federal quando era Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral, na decisão do Tribunal Superior
Eleitoral, que essa é uma questão – me perdoem, me
perdoem até a falta de humildade, mas eu não acho
que precise receber lições com relação a defender os
direitos humanos, os direitos do cidadão. Eu estive
desse lado nas horas mais difíceis. Como estudante,
eu estava lá; como político, eu estava lá; na hora da
ditadura, eu estava lá; na hora da luta, eu estava lá,
sempre defendendo a sociedade, os direitos humanos, o direito à vida, o direito à defesa. Sempre! Não
é a mim que vão dizer: “Mas, olha, ninguém pode ser
condenado antes que se esgotem todos os direitos
que ele tem de defesa!”. Aqui, no Brasil, esses direitos às vezes levam 30, 40 anos. Assim como nós temos gente importante, lá de São Paulo, que teve 30,
40 processos – condenado, condenado, condenado,
condenado! – que prescrevem, porque o tempo passou e não aconteceu nada.
Esse projeto é o início da mudança!
E é uma coisa interessante: o ﬁm desse primeiro
capítulo que começa o início das mudanças, em termos
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de ﬁm da impunidade, o último capítulo vai ser dedicado ao Supremo Tribunal Federal. Se for aprovado, a
gente vai lembrar. Daqui a duas eleições, quando nós
tivermos o voto distrital, quando nós tivermos a reforma
partidária, quando nós tivermos eleições absolutamente
limpas, quando nós tivermos verbas apenas públicas
de campanha, quando mudar e a gente olhar para trás,
pode ser que a gente se lembre de que tudo começou
com um projeto de iniciativa popular. Mas na verdade
a gente vai dizer: aconteceu porque o Supremo Tribunal tomou a decisão. Se a quarta-feira for o dia que vai
iniciar, o Brasil vai dizer: foi o Supremo! Mas também
se, na quarta-feira, for o dia em que essas pretensões
vão morrer e vão começar tudo de novo, haverá de se
dizer: foi por causa do Supremo.
Que Deus os oriente, que Deus os inspire! Mas
meus cumprimentos, minha admiração muito grande
pela coragem da decisão de quarta-feira, de realizar
a votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Ouvimos o brilhante pronunciamento do Senador
Pedro Simon.
Lembro-me, Senador Pedro Simon, de que, quando o projeto Ficha Limpa estava nesta Casa, V. Exª
colocou com muita propriedade: esse não é o projeto
ideal para o nosso País; importante, mas não o ideal
para o nosso País. Se ﬁzermos alguma modiﬁcação,
não vai ser possível aplicá-la nas eleições de 2010.
Portanto, esse é o melhor que nós podemos fazer para
este momento, o que já é um grande avanço.
Por isso, cumprimento V. Exª pelo brilhante pronunciamento. Esperamos realmente que o Supremo
Tribunal Federal tome por ﬁm, nesta quarta-feira, essa
importante decisão para a política brasileira. E teremos
reﬂexos daqui a dois anos, quando teremos eleições
nas prefeituras, eleições municipais. Esse projeto é
muito importante para todo o nosso País.
Concedo a palavra ao nobre Senador, pela inscrição, Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Sr. Presidente, Senador Acir Gurgacz, Senador Pedro Simon, Senadoras e Senadores, dentro de mais
algumas horas, estará terminando o debate entre os
dois candidatos a Presidente, dois candidatos, é preciso reconhecer, que são personalidades com histórias marcantes: história de luta contra o regime militar,
os dois – um presente aqui, o outro, desde o primeiro
momento, embora tenha ﬁcado um tempo obrigado,
forçado no exílio. Ambos tiveram posições ativas em
governos: um, Governador, Prefeito; a outra, Chefe da
Casa Civil durante anos, Ministra durante anos.
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Nós temos duas personalidades que vêm, os
dois, do bloco democrático, e eu até diria que vêm do
bloco das forças progressistas no Brasil.
Mas, lamentavelmente, a gente não está vendo
o debate que deveria provocar o povo brasileiro a repensar o seu futuro: para onde vamos? O debate, no
máximo, discute como avançamos mais rápido, mas
não para onde avançamos.
E um dos exemplos disso, Senador Acir, é como
não se viu o debate a respeito dos aspectos de política
internacional. Não se viu o debate sobre o Brasil no
mundo global, que é onde vamos estar nos próximos
anos e décadas. Não houve esse debate. Não houve o
debate de qual é o tipo de crescimento que vamos ter.
Debateu-se como crescer mais. Não houve o debate,
por exemplo, da crise que vive o mundo de hoje. E é
sobre o que eu queria falar aqui.
Quem leu os jornais nesses últimos dias percebe,
como disse um jornalista hoje, que o mundo está em
chamas: Portugal, Espanha, a França cheia de greves,
a Grécia com manifestações quase diárias, a Alemanha
em crise, a Inglaterra com o maior corte de gastos que
já se viu na história. A Europa inteira está em crise.
Os Estados Unidos já vêm nessa crise desde 2008. A
China ocupa um espaço que ninguém imaginava há
vinte anos ou mesmo há dez anos.
Como disse o Ministro Mantega, numa expressão muito feliz que virou expressão internacional: nós
vivemos uma guerra cambial. Dependendo do que
cada país faz com a sua moeda em relação às outras,
o Brasil sofre ou não sofre.
Isso não entrou no debate.
E não entrou, sobretudo, com a profundidade
com que deveria, porque hoje esses países que estão
em crise estão em crise de um modelo. Não é crise no
modelo, não é crise da taxa de câmbio apenas, da taxa
de juros apenas, do desemprego apenas: não é uma
crise de taxas, é uma crise de concepção do modelo
socioeconômico.
Por exemplo, a crise, quando arrebentou nos
Estados Unidos, era um problema de endividamento,
era um problema ﬁnanceiro. As pessoas endividadas
não pagaram aos bancos e os bancos começaram a
quebrar. Aí dizem: não, não foi porque as pessoas se
endividaram, é porque os bancos alavancaram empréstimos mais do que o risco, sob controle, permitia. Aí,
vamos resolver essa crise ﬁnanceira: vamos amarrar
os bancos! Só que, quando amarram os bancos, impedem a alavancagem, impedem que eles emprestem
muito, impedem que as pessoas se endividem, aí, a
economia cai, a produção se reduz, o crescimento se
estanca. Por quê? Porque o motor do crescimento é
o endividamento.
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Um dos jornais de ontem dizia que 28 milhões
de brasileiros devem pelo menos R$5 mil. É muito!
Se a gente considera que o Brasil tem uma economia
muito concentrada na renda, R$5 mil é muito para 28
milhões de pessoas! Isso pode quebrar em qualquer
momento. Quando alguns começarem a não pagar, outros não pagarão, os bancos quebrarão. É uma bolha,
como se chama atualmente, uma bolha que qualquer
coisa estoura.
Agora, vamos supor que a gente controle os bancos: aí, a venda de automóveis cairá, porque não se
compra carro sem ﬁnanciamento.
Mas não é só carro: é casa, são alguns objetos
domésticos. Os produtos que dinamizam a indústria
exigem ﬁnanciamento. E ﬁnanciamento força endividamento, e endividamento é arriscado, muito arriscado, na vida de uma pessoa, de uma família, e na vida
de uma nação.
Ontem, provoquei um debate sobre isso e as pessoas disseram: “Mas não temos mais dívida externa.”
Temos uma imensa dívida interna do Governo, mas
não é essa a que mais me preocupa hoje: é a dívida
privada das famílias brasileiras, para manterem o padrão de consumo necessário para dinamizar a produção. Veja a ordem que eu coloquei: o endividamento
das famílias para consumirem e, com isso, dinamizar a
produção, gerar emprego e voltar a provocar o consumo. Então, quando a gente controla a crise ﬁnanceira,
a gente gera uma crise de crescimento.
Mas não é só isso. A gente tem a conta dos gastos
públicos, de que na Inglaterra hoje se está cuidando.
A Inglaterra decidiu resolver o problema dos gastos
públicos, que geram endividamento do Estado, que
terminam gerando inﬂação, insegurança, redução no
investimento. Aí eles decidiram fazer um corte: cortaram tudo, até 15% do dinheiro que ﬁnancia a família
real. Até a rainha Elizabeth está perdendo 15%! Só
não cortaram educação.
Pois bem, cortaram os gastos, o que vai acontecer? O crescimento vai diminuir, porque uma parte
substancial do consumo é o consumo do Estado, o
Estado gastando para dinamizar a economia. Inclusive
esta foi a solução sábia do Brasil, em curto prazo, no
Governo Lula, para não entrar na crise: gastar mais
dinheiro público, aumentar o ﬁnanciamento pelos bancos estatais. Com isso, dinamizaram-se as compras,
as vendas e, portanto, a produção. Só que, ao cortar
os gastos públicos, você reduz o crescimento. E é isto
que vai acontecer agora na Inglaterra ao controlar os
gastos públicos: vai haver, provavelmente, uma redução na taxa de crescimento. O aumento da conﬁança
do investidor talvez não seja suﬁciente para aumentar
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investimentos e produção se não há quem compre.
Então, o problema cai no crescimento.
Tomemos um outro problema: o problema ambiental. Todo mundo sabe que temos uma crise ambiental, que estamos caminhando para o aquecimento
global, para a depredação da natureza, que vai afetar
a produção agrícola, o preço dos alimentos, até mesmo podendo gerar fome. Vamos controlar a produção
para garantir o equilíbrio ecológico. Quem vai pagar o
pato? O crescimento.
Por isso, quero dizer – e a gente não vê esse
debate entre os candidatos – que o problema está no
crescimento. É o crescimento que provoca, porque
exige o endividamento, é o crescimento que provoca
a crise ambiental. É o crescimento que, para ocorrer,
exige gastos públicos desde a época de Keynes, 70,
80 anos atrás. Está no crescimento, mas ninguém
ouve falar que o crescimento é um problema. A gente
só ouve dizer que o crescimento é uma necessidade e
que temos de ampliar, aumentar a taxa de crescimento.
Ninguém diz que o crescimento é o problema, porque
isso levaria a defender a posição que certamente é um
desastre eleitoral: a ideia, que começa a tomar conta
de diversos grupos intelectuais europeus, ainda não
grupos políticos, da defesa de decrescimento feliz. É
assim que eles chamam: decrescimento feliz. A ideia de
que é possível, e até necessário, reduzir o crescimento da produção material para que as pessoas possam
viver mais felizes, Senador Pedro Simon.
O problema do endividamento está no crescimento. O problema ambiental está no crescimento. O
problema dos gastos públicos está no crescimento.
Sem o crescimento, isso não ocorreria. Mas ninguém
debate o crescimento. Ninguém discute que o crescimento precisa ser contestado pelo menos no nível do
debate, o que é o mesmo que dizer “qual crescimento”
e não “como crescer”. A pergunta é como crescer e
não a que deveria: qual o crescimento.
E volto a dizer: não vi um candidato que seja
tocar, nem de leve, em tema perigoso eleitoralmente
mas necessário, do ponto de vista do futuro do Brasil:
essa ideia que toma conta da Europa aos poucos, nos
meios intelectuais, de decrescimento como objetivo,
decrescimento ampliando o bem-estar, decrescimento
da produção, aumentando a satisfação das pessoas,
aumentando a felicidade.
Tomemos um exemplo: a indústria automobilística. Nós comemoramos quando aumenta a produção
de automóvel privado. Vamos analisar o que isto signiﬁca: primeiro, endividamento, porque não se vende
automóvel sem dívida; segundo, engarrafamentos, porque não há como aumentar o número de carros sem
engarrafamentos. Não há dinheiro que chegue para
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mudar a infraestrutura de um país, de uma cidade, na
velocidade com que aumenta o número de carros.
E não esqueçamos que, para aumentar o sistema
viário, para absorver o número crescente de carros,
aumenta-se o gasto público e diminui-se o investimento
em água, em saneamento, em educação, em saúde.
Não há como você fazer uma estrada e um hospital.
Você só pode gastar um saco de cimento uma vez.
Não existe milagre de repetição de sacos de cimento.
Já houve milagre de peixes, já houve milagre de pão,
mas de cimento é impossível. Nós não temos como
usar duas vezes um saco de cimento: ou estrada ou
escola. Aí dizem: “Não, vamos fazer as duas!” Aí gerase o problema ambiental. Para fazer dois sacos, em
vez de um de cimento, você gera uma crise ambiental,
por causa da energia que é necessário utilizar. Daí a
ideia de que a gente pode fazer a população mais feliz
com menos carros.
Senador Pedro Simon, não há nenhum exemplo
mais absurdo da irracionalidade em que a gente vive
do que o fato de lembrar que, toda vez que a gente
tem um engarrafamento monumental, o PIB aumenta.
Cada litro queimado de gasolina, mesmo que não o
leve de um lugar a outro, aumenta o PIB. Quanto mais
desperdício, mais aumenta o PIB. Há alguma coisa
errada nisso. E ninguém vê esse debate entre os candidatos a Presidente.
A Senadora Marina tangenciou um pouco isso,
falou um pouco nisso; ela falou da necessidade de mudar o modelo, ela falou no que a gente precisava se
ajustar e não mais ﬁcar procurando só o crescimento,
mas também procurando o bem-estar, a felicidade, que
pode vir do aumento da produção de bens imateriais
que não poluem, que não geram a crise ambiental; do
aumento da produção de bens de interesse público,
que não exigem o endividamento privado.
O senhor mesmo entende bem disso. Um sistema de transporte público é muito mais eﬁciente de que
basear o transporte de pessoas no automóvel privado. Mas fale isso e é derrota certa, porque as pessoas não querem debater. E a não debater, a gente vai
sequestrando o futuro do País. O futuro do País está
sequestrado pela incapacidade do debate eleitoral colocar na pauta os grandes problemas de longo prazo
e globais do País.
E aí a grande tragédia da democracia. A democracia, que é o único sistema que merece ser defendido, é um sistema provinciano – o seu país, não o
planeta – e de curto prazo: a próxima eleição e não
a próxima geração. Não tem como ganhar-se eleição
falando para a próxima geração, que não vota; nem
para o mundo inteiro, que também não vota dentro de
cada país. Nós estamos amarrados – mais uma vez o
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verbo –, sequestrados. Nós estamos sequestrados pelo
curto prazo e pelo provincianismo ou nacionalismo, se
quiser, do ponto de vista de olhar só aqui para dentro,
sem perceber que a dimensão dos nossos problemas
é maior do que nós somos. É o mundo inteiro que traz
e que leva nossos problemas. A gente não vê o mundo
no debate dos presidenciáveis.
A gente não vê o aspecto da globalização sendo
debatido neste processo eleitoral. A gente não vê o
tema sobre o tipo de desenvolvimento que nós queremos. Antigamente dizia-se: é preciso desenvolvimento com distribuição de renda. Não é a distribuição de
renda que vai mudar o modelo, apenas vai distribuir
esse modelo mais, e aí vai trazer outros problemas,
como meio ambiente, como endividamento crescente,
sobre o qual aqui, aliás, quem mais falou sempre foi
o Senador Mão Santa. Há cinco anos ele trazia o problema do endividamento dos brasileiros, que é onde
pode estourar a bolha do nosso crescimento.
Então, Senador, eu quero usar esta tribuna, como
usei até aqui e não vou continuar, para dizer que é uma
pena que no debate presidencial que está terminando
daqui a umas horas – 72 horas, eu creio – tenhamos
perdido a chance de debater grandes temas nacionais,
tenhamos ﬁcado até abaixo dos temas pequenos. Nós
ﬁcamos num debate tão baixo que eu diria que foi subterrâneo, porque nem os problemas pequenos a gente
debateu. A gente debateu não temas, porque não tem
a ver com o Presidente da República, como é o caso
do aborto, que não tem a ver com todos os brasileiros,
como o tema da religiosidade. É um País que tem tantas
religiões... Nós perdemos essa oportunidade.
Falo hoje porque não há mais tempo de recuperar. O debate está terminando.
Temos que esperar agora quatro anos para que,
graças a esta maravilha que é a democracia, com todos os seus problemas no mundo de hoje, se possa
ter um debate mais profundo, mais amplo, mais consistente – e eu vou usar a expressão “mais radical” –;
um debate mais radical, de qual é o Brasil que a gente
quer para o futuro. O que está aí não é o Brasil que a
gente quer. O que está aí, mesmo que dê certo como
se propõe, o crescimento puro e simples, não vai ser
bom, vai trazer problemas embutidos, como a Europa
está vivendo. Não esqueçamos que a Europa é o sonho da gente, e é um sonho que não vale a pena repetir, porque é um sonho que está em chamas, neste
momento, na Inglaterra, em Portugal, na França, na
Grécia. E não é uma questão do capitalismo, porque
a União Soviética também viveu até mais essa crise
do que os países do Ocidente capitalista.
Nós precisamos de um debate mais profundo.
Quem sabe – e talvez seja um excesso de otimis-
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mo – a gente possa fazer esse debate aqui, Senador
Pedro Simon, ao longo do próximo ano. Quem sabe,
talvez os candidatos a Presidente se negaram a fazer
isso, ou por um sentido de oportunidade de que isso
não importa na eleição, ou porque não estavam preparados para dar esse salto. Vamos nós, pelo menos,
tentarmos aqui. Porque se nem nós ﬁzermos, aí, sim,
poderemos despertar um dia dizendo: agora, já não
adianta mais debater porque o estrago está feito, como
se diz vulgarmente.
Era isso, Senador, que eu queria colocar e, apesar
de tudo isso, o meu otimismo de que o novo Governo,
qualquer que ele venha a ser, sempre é uma grande
oportunidade para o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. PDT – RO)
– Ouvimos o Senador Cristovam Buarque.
Convido o Senador Cristovam Buarque para assumir os trabalhos.
O Sr. Acir Gurgacz deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristovam Buarque.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT
– DF) – É com satisfação que passo a palavra ao Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Excelentíssimo Sr. Presidente, Senador Cristovam Buarque,
Srªs e Srs. Senadores, ouvi com muita atenção o seu
pronunciamento, Senador Cristovam Buarque, e quando o senhor fala sobre essa falta de debate, talvez haja
uma falta de clareza para com a população.
Para se resolver os problemas, é preciso dizer
que é necessário muito trabalho. Não se resolvem os
problemas apenas com uma canetada, como se diz.
Precisamos resolver os problemas da educação, temos de resolver as questões de saúde pública, mas,
para isso, precisamos trabalhar. E o trabalho não é
exclusivamente do Governo, é o trabalho da população também. Então, nós precisamos colocar que todos precisam trabalhar, não só o Governo, não só os
Ministros, não só a equipe do Governo.
Dependemos também do apoio popular. A população toda também tem que dar a sua parcela de
contribuição. Mas, numa campanha, ninguém tem a
coragem de colocar qual é a parcela que a população
tem de contribuir para melhorar o nosso País. Nós não
dependemos apenas do Governo.
O que é o governo? O governo somos nós. Nós
fazemos parte do governo. É a população, é o Governo
Federal, é o Governo Estadual, é o Governo Municipal,
seja qual for. O Estado é a população. Os impostos
que nós pagamos serão administrados pelos nossos
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representantes na Assembleia, na Câmara Federal, no
Governo do Estado, aqui no Senado, na Presidência da
República. Então, o debate é importante e tem que se
colocar qual é a parcela da contribuição da população
para que sejam resolvidos os problemas da sociedade,
os problemas de infraestrutura e tudo o mais.
Mas eu quero registrar aqui, Sr. Presidente, a minha preocupação com o momento que nós estamos
vivendo no Estado de Rondônia. Rondônia está dentro
do processo eleitoral em curso rumo ao desfecho do
segundo turno das eleições de 2010. A minha preocupação é pertinente, posto que o eleitor vem sendo,
mais uma vez, alvo de um embate nada salutar, cheio
de mentiras, de estratégias baixas que evidenciam um
desespero, despreparo e desrespeito para com o povo,
para com o eleitor do nosso Estado. Nós estamos tendo
duas eleições: uma eleição para Presidente do Brasil e
uma eleição para o Governo do Estado de Rondônia,
enﬁm, outros governos estaduais.
Mas coloco aqui a eleição que acontece, como
em todos os Estados que estão tendo o segundo
turno, a campanha que acontece no meu Estado de
Rondônia. Eu digo que é desespero, porque é assim
que age um oponente que vê as suas possibilidades
de vitória desaparecendo e decide esquecer as regras
de uma competição saudável, partindo para agressões
desnecessárias. O despreparo se evidencia, quando,
diante da sensação de derrota, o objetivo principal de
uma campanha política é deixado de lado, e parte-se
para o vale-tudo.
Assim tem agido o candidato que é o atual Governador do Estado de Rondônia à sua reeleição: parte
para a compra de voto; para o abuso do poder econômico; a pressão com relação aos servidores públicos;
a pressão em cima dos empresários, dos comerciantes, que, de uma forma ou de outra, dependem dos
Estados, porque é o Estado que faz as leis, é o Estado
que ﬁscaliza, e passa a fazer uma política agressiva,
uma política desonrosa, bem diferente do acordo que
ﬁrmaram, por exemplo, na OAB, de que todos os candidatos fariam uma campanha positiva, com propostas,
com limites nas suas agressões. Esqueceram dessa
proposta e partiram para o vale-tudo!
Esse Termo de Compromisso foi ﬁrmado entre
políticos, candidatos e a Ordem dos Advogados do
Brasil, a OAB, seccional Rondônia, representando
a sociedade organizada, que já está cansada dessa
baixaria. E o que vemos é exatamente o contrário:
um acordo rasgado e desrespeitado, transformando
o processo eleitoral em um verdadeiro suplício para o
povo rondoniense. Exatamente um povo que já está
cansado de ser enganado, de ser ludibriado. Um povo
que está cansado de ver a solução dos problemas
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do Estado serem deixados de lado em benefício de
vantagens pessoais isoladas, como aconteceu nos
últimos anos.
Por tudo isso, manifesto aqui, no plenário do
Senado, a minha indignação com a falta de ética na
corrida eleitoral em Rondônia por parte de um dos
candidatos.
Faço aqui o registro também, agora com profunda
satisfação, da visita do Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, ao meu Estado de Rondônia, mais
especiﬁcamente à região do Vale do Guaporé. Foi a
terceira visita do Ministro àquela região, onde passa
a BR-429, quando, em julho passado, o Ministro percorreu toda a BR-429 por estrada, recepcionando os
prefeitos, os vereadores, as lideranças, recebendo as
reivindicações daquela população. E uma das principais
reivindicações foi a conclusão do asfalto dessa BR.
O trecho intermediário que liga São Miguel a São
Francisco não estava sendo contemplado, não havia
sido dada a ordem de serviço – de São Domingos passando por São Francisco, Seringueiras, chegando até
São Miguel do Guaporé.
Pois bem, foi nessa viagem que o Ministro Paulo
Sérgio fez a Rondônia que ele deu a ordem de serviço para a conclusão dessa importante obra, que é o
asfaltamento da BR-429.
Tivemos a satisfação de recebê-lo em Ji-Paraná,
juntamente com o Prefeito Municipal José de Abreu
Bianco, o Vice-Prefeito José Otônio, o Senador reeleito Valdir Raupp de Matos, a Deputada reeleita
Marinha Raupp, os Vereadores, e seu Assis, que nos
acompanhava.
Visitamos as obras de duplicação da ponte sobre o rio Machado, em Ji-Paraná, e anunciou-se, pela
segunda vez, a duplicação da BR-364 naquela cidade. A duplicação da ponte já é uma realidade, mas a
duplicação de toda a BR no perímetro urbano ainda é
um sonho de todo o povo de Rondônia, principalmente
a população de Ji-Paraná.
Essa é uma obra a ser realizada com nossa
emenda no Orçamento da União, com o complemento
do Ministério dos Transportes.
Na visita, o Ministro assinou ordem de serviço da
BR-429. O Ministro também inaugurou o asfalto entre
Presidente Médici e Alvorada D’Oeste. Essa é uma
obra de grande importância para o meu Estado, pois
é uma região de intensa produção agrícola e pecuária, habitada por pessoas que foram assentadas pelo
Incra, a partir de 1980. Essas famílias que foram para
Rondônia receberam as terras do Governo, ganharam suas propriedades, na época sem nenhum custo,
mas tinham em contrapartida pelo benefício assumir
o compromisso de abrir as áreas para a pecuária e a

OUTUBRO 2010

48222 Terça-feira 26

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

agroindústria. Ou seja, o pagamento pela terra era desenvolver, com o suor do seu trabalho, aquela região
do País, tornando-a produtiva e integrada ao restante
do Brasil.
Esse povo de Rondônia tinha como objetivo e
também como um grande desaﬁo desenvolver uma
das regiões mais distantes do centro do País, pois, na
época, a região era carente de toda e qualquer infraestrutura, era mata pura, era mata selvagem.
Eu mesmo tive o prazer de testemunhar esse
episódio de nossa história. Acompanhei as famílias
desbravando a ﬂoresta e batalhando duro para gerar
riquezas e emprego em um região que era, na verdade, um problema para o nosso País.
Rondônia era um problema, porque, enquanto
região fronteiriça com a Bolívia e distante dos grandes
centros, precisava ser ocupada e dava poucas condições para isso.
Portanto, o Brasil tem uma grande dívida com
todas essas famílias. Levar para lá o asfalto e as boas
condições de transporte é uma obrigação do Governo
Federal, como também é uma obrigação do Governo
Federal a regularização fundiária, dar os documentos
para esses agricultores poderem ter acesso ao crédito
agrícola, levar tecnologia ao campo, aumentar a produção sem desmatar mais e fazer com que esses mesmos agricultores, que um dia tiveram que desmatar até
50% das suas áreas, da mata virgem – que o ﬁzeram
não apenas por incentivo do Governo, mas como uma
obrigação de sua parte –, estejam regularizados.
As famílias foram assentadas nessas regiões,
ganharam suas terras, com o compromisso de desmatar, de desenvolver aquela região, que é uma região
de fronteira com a Bolívia, totalmente desguarnecida
pelas guardas nacionais. Tinham por obrigação ocupar aquela região, fazer o desmatamento e promover
ali o desenvolvimento pela produção agrícola; e assim
o ﬁzeram.
Portanto, entendo que o Brasil tem uma dívida
com essas famílias que deixaram as suas terras no Sul
do País, deixaram um conforto muito grande, e foram
para essas regiões mais distantes, onde construíram
um grande Estado, que hoje produz tanto na área agrícola quanto na pecuária. Mas, no entanto, elas não
possuem os documentos de suas terras, faltam esses
documentos para que possam ter acesso ao crédito
agrícola, para aumentar a produtividade por meio da
tecnologia, de equipamentos.
Por isso, estamos pedindo que haja essa regularização fundiária – o que também não ouvi nos debates dos candidatos à Presidência da República e
muito menos nos debates no Estado de Rondônia, Sr.
Presidente, que é o maior interessado, por meio dos
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candidatos ao Governo do Estado de Rondônia. Eles
são os maiores interessados, sabem do problema, mas
não colocam com clareza de que forma vão resolver,
vão colocar o nosso produtor rural na legalidade, para
que ele possa não apenas produzir, mas produzir mais
com melhor qualidade, com maior quantidade, sem ter
de desmatar mais a nossa Amazônia.
Continuando a visita do Ministro, estivemos também em Porto Velho inspecionando as obras da ponte
sobre o rio Madeira, na BR-319, que liga Porto Velho
a Humaitá, no Amazonas.
Essa é uma obra que está em pleno andamento
e é de suma importância para a nossa infraestrutura
de transporte.
Para se ter uma ideia da urgência que temos hoje
na reconstrução da BR-319 até Manaus, atualmente,
com a seca da região amazônica, os rios estão praticamente intransitáveis para navegação. Com a diﬁculdade de tráfego de embarcações em nossa hidrovia
natural, começa a faltar combustível em diversos pontos do Estado de Rondônia, pois não temos estradas
e precisamos do rio para o transporte de caminhõestanques e transporte de alimentos para a cidade e para
o Estado do Amazonas.
Não é admissível, Sr. Presidente, na época em
que estamos, essa obra ainda paralisada por questões
ambientais, toda a população de Rondônia será prejudicada com os altos custos dos combustíveis, que, automaticamente, aumenta o custo de vida, aumenta o custo
dos alimentos, porque os alimentos todos precisam de
combustível para a sua produção, seja diretamente na
lavoura ou seja para o transporte desses combustíveis.
Não é aceitável que continuemos sem ligação terrestre
aos Estados do Amazonas e Roraima.
Não é possível aceitar o que está acontecendo.
Exatamente por isso é que solicito à Ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira, que resolva essa questão
o mais rápido possível para o bem da população de
Rondônia, do Amazonas e de Roraima. Em seguida, o
Ministro inaugurou a segunda ponte sobre o rio Candeias, próximo a Porto Velho. Portanto, quero agradecer
o Ministro Paulo Sérgio pela sua atenção à Rondônia,
mas principalmente agradecer ao Presidente Lula que
vem dedicando uma atenção especial à região amazônica, em especial ao nosso Estado de Rondônia.
Essas são algumas das obras que estão sendo
feitas em meu Estado pelo Governo Federal, obras
que tiveram a participação, o empenho muito forte da
ex-Ministra da Casa Civil Dilma Rousseff. São obras
de infraestrutura que vão ajudar em muito o nosso Estado, que se completam com a atenção especial que
o Governo Federal vem dando à tarefa de qualiﬁcar
nossa população por meio de programas educacio-

192

Outubro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nais como o ProJovem, que hoje atende a jovens de
Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e
vai atender também a Ouro Preto D’Oeste, Vilhena e
a outros Municípios de Rondônia, evidentemente, outros Municípios do País também.
Outro esforço concentrado ao ser humano vem
sendo feito com o Plansec, que está em fase de licitação no Ministério do Trabalho.
Quero aproveitar para cumprimentar o nosso
Ministro Carlos Lupi, do PDT, que está à frente do Ministério do Trabalho, que faz, ele e a sua equipe, um
grande trabalho à frente desse Ministério, qualiﬁcando
os nossos proﬁssionais, os nossos jovens e colocando muitos trabalhadores na legalidade, aumentando o
número de empregos no nosso País.
Todos esses investimentos, esses trabalhos, projetos e obras precisam continuar no nosso Estado. Por
isso, estamos pedindo o apoio da população para com
a nossa candidata Dilma e o nosso candidato Confúcio
Moura, em Rondônia.
Sr. Presidente, entro agora no tema que realmente
quero abordar aqui hoje. Estamos prestes a concluir o
processo eleitoral que vai deﬁnir em que passo o Brasil
vai andar nos próximos quatro anos.
Foi um período no qual o País inteiro ﬁcou voltado às expectativas políticas, mas precisamos retomar
imediatamente as questões práticas para encontrar
as soluções para os problemas que hoje atuam como
entraves ao nosso desenvolvimento. E hoje não há um
entrave maior do que o custo de produção, chamado
custo Brasil.
Vivemos sob o peso de uma grande carga tributária, que, segundo estatísticas atualizadas, gera uma
sobrecarga de nosso custo em torno de 36% em relação ao custo dos Estados Unidos, em relação ao custo
da Europa, por exemplo. A melhor forma de explicar
isso é estabelecendo um paralelo no qual, caso fosse
possível para um empresário na Europa trazer para o
Brasil uma fábrica sem tirar nem pôr nada dentro dela,
ele veria seus custos elevados em aproximadamente
36% a mais do que o que custa na Europa. Esse é o
custo de produção no nosso País, o custo Brasil, que,
somado à variação cambial atual, com o dólar baixo,
vem estimulando mais a exportação brasileira de produtos primários do que os manufaturados. Em contrapartida, acabamos importando mais produtos de valores
agregados, de maior tecnologia. Em função disso, acabamos gerando menos tecnologia e ﬁcamos atrelados
a um círculo vicioso difícil de ser rompido.
Qual a solução para esse problema? Não existe um passe de mágica para resolver essa questão.
A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (Abimaq) foi a instituição que levantou,
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com um intenso trabalho de pesquisa, esse patamar de
36% para o custo Brasil, mas a própria Abimaq julga
que esse custo seja ainda maior, porque há variáveis
para se chegar a essa porcentagem que sequer puderam ser transformadas em números.
Esse índice de 36% é relativo, em comparação
com a Europa e os Estados Unidos. Se for levada em
conta uma comparação com a China, esse índice é
ainda maior.
Entre os componentes do custo Brasil, medidos
pela Abimaq, estão o impacto dos juros sobre o capital
de giro, que, na média, gera em torno de 8%, superior ao dos concorrentes internacionais, e preços de
insumos básicos, cuja diferença de custos é de 19%
a 20%, entre a produção nacional, a americana ou a
europeia. Outros fatores de custo adicional: impostos
não recuperáveis na cadeia produtiva (2,98%), encargos sociais e trabalhistas (2,84%), logística (1,90%),
burocracia e custos de regulamentação (0,36%), custos de investimento (1,16%) e custos de energia elétrica (0,51%).
Isso nos leva a crer que precisamos, com grande urgência, rever a nossa capacidade e necessidade
de realizar uma reforma tributária no Brasil. Mas uma
reforma que possa reduzir impostos, não aumentar
os impostos.
Falamos muito no Brasil em criar impostos para
ﬁnanciar isso ou aquilo, ﬁngindo que não sabemos que
esses impostos, por melhores que sejam as intenções
para criá-los, acabam sufocando o empresariado, a
produção e toda a população, pois quem paga a conta
sempre é o consumidor ﬁnal. Se não ﬁzermos isso, com
urgência, corremos sérios riscos de ver todo o nosso
potencial de desenvolvimento reduzido.
Faço minhas as palavras do economista Júlio
Sérgio Gomes de Almeida, assessor do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), quando
diz que, com um custo Brasil alto, “corremos o risco
de ver parte do setor produtivo ser transformado em
montador, numa indústria que só tem casca e cujo
conteúdo vem de fora”, vem de outros países.
Esse comentário vai de encontro ao estudo encomendado por uma grande rede de bancos a uma
consultoria britânica de economia, divulgado há poucos meses. O levantamento foi feito entre abril, maio e
junho a executivos de 536 companhias em 18 países
e mostrou que quase metade dos entrevistados (49%)
disse perceber o Brasil como um “mercado jovem e
crescente à altura da China, Índia ou Rússia”, e dois
em cada cinco (40%) disseram ver o Brasil também
como “um ator emergente na cena mundial”.
No entanto, questionado sobre os principais obstáculos operacionais para seus negócios no Brasil, por
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exemplo, praticamente a metade dos respondentes
(49%) citou os altos preços, daí o termo custo Brasil.
Sr. Presidente, não são apenas instituições econômicas nacionais que enxergam esse terrível gargalo
do custo Brasil, impedindo o nosso desenvolvimento.
Instituições e empresários internacionais reconhecem,
da mesma forma, esse problema, assim como reconhecem o nosso potencial. Vamos continuar apenas
nós, representantes do povo, ﬁngindo que esse problema não existe? Fingindo que não sabemos qual é
a solução?
O Brasil mostrou ao mundo sua capacidade de
ser o primeiro país a deixar para trás os efeitos da crise econômica mundial de 2008. Durante essa crise,
mostramos que éramos capazes de reduzir impostos
para estimular o crescimento, pois o Brasil não quebrou
por causa disso. Muito pelo contrário. Economistas de
todos os cantos do País reconheceram que precisamos começar a trabalhar já em uma reforma tributária
inteligente que estimule a produção de bens manufaturados, que privilegie a iniciativa, que reduza os nossos
custos, que reduza o famoso custo Brasil.
Esperamos que, nesses últimos dias de campanha eleitoral, de debate eleitoral entre os nossos candidatos a Presidente da República, este assunto seja
abordado com mais ênfase: a diminuição de impostos,
diminuição de carga tributária, a diminuição do custo
Brasil. Essa é uma matéria importantíssima. O futuro de
todos nós depende dessa reforma tributária que vamos
pedir em todo pronunciamento que ﬁzermos aqui, Presidente Senador Cristovam Buarque. É importante que
possamos debater, discutir com a sociedade, discutir
com todas as áreas do Governo essa questão que eu
entendo de muita importância para todos nós.
Eram esses assuntos que tinha para esta tarde.
Espero que tenhamos um bom debate hoje à noite e
que este assunto da reforma tributária seja abordado
com mais ênfase; seja colocado claramente para a sociedade brasileira qual a intenção dos nossos candidatos, tanto um quanto o outro, para com essa questão
tão importante para o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT –
DF) – O Srs. Senadores Papaléo Paes, Alvaro Dias e
Pedro Simon enviaram discursos à Mesa, para serem
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com o Inciso I e §2º do art. 210, do Regimento
Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP.) Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em nosso País, o surgimento das instituições denominadas “Santas Casas de Misericórdia”,
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dedicadas ao atendimento dos pobres, na doença, no
abandono e na morte, se deu quatro décadas depois
do descobrimento. As misericórdias brasileiras, até a
Proclamação da República e a promulgação da primeira Constituição Federal, em 1891, eram regidas pelos
estatutos das instituições portuguesas congêneres e
prestavam assistência social e de saúde seguindo a
orientação desses documentos.
A primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil
foi fundada em 1543, pelo ﬁdalgo, Braz Cubas, na Capitania de São Vicente (Vila de Santos), no Estado de
São Paulo. Em 1551, Braz Cubas conseguiu de Dom
João III, Rei de Portugal, o “Alvará Real de Privilégios”,
o primeiro obtido por uma misericórdia brasileira, que
autorizava o funcionamento da Santa Casa.
Daí para frente, com o exercício ininterrupto da
assistência domiciliar e assistência médica, as Santas
Casas ganharam experiência, se espalharam pelo País
afora e foram responsáveis pela abertura de cursos
de medicina e enfermagem em São Paulo, no Rio de
Janeiro, Vitória, Porto Alegre e Bahia. Dessa forma,
as Santas Casas tiveram uma presença marcante na
história do ensino médico no Brasil.
Como podemos concluir, passados 467 anos de
atuação em nosso território, as Santas Casas de Misericórdia são vistas com respeito pela maioria do povo
brasileiro. Com os seus hospitais beneﬁcentes e ﬁlantrópicos, elas estão presentes em milhares de Municípios.
É um marco, o papel histórico que essas instituições
cumpriram e cumprem na preservação da vida e da
saúde de grande parte de nossa sociedade.
No dia 17 de agosto passado, realizou-se em Brasília o XX Congresso Nacional da Confederação das
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades
Filantrópicas (CMB), criada em 10 de novembro de 1963.
Ela representa o conjunto das organizações ﬁlantrópicas que realizam em todo o País um trabalho admirável
na área de saúde, prestando assistência às camadas
mais pobres de nossa população. As internações hospitalares, as consultas e os exames que são oferecidos
nos centros médicos administrados por essas entidades
desafogam os hospitais, contribuem para a diminuição
das ﬁlas e tornam o atendimento mais eﬁciente.
As Santas Casas já respondem por 40% das
internações do Sistema Único de Saúde (SUS). Em
cerca de 60% dos Municípios brasileiros são vistas
como a única esperança da população que necessita
de tratamento para muitas doenças. Além disso, essas ﬁlantrópicas possuem Universidades, incentivam
pesquisas na área de saúde, empregam milhares de
pessoas e contribuem de forma eﬁciente para a formação de recursos humanos. No próximo dia 10 de
novembro acontecerão as comemorações dos 47 anos
de atuação da CMB.
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Mesmo fazendo parte da história da saúde do nosso País como acabei de dizer, essas entidades têm sido
obrigadas a enfrentar enormes desaﬁos para poderem
prosseguir com a sua nobre missão de servir. Dessa
forma, no aniversário do próximo dia 10 de novembro,
não há muitos motivos para alegria, porque a crise que
envolve todo o Sistema de Saúde Brasileiro coloca em
risco a sobrevivência das Santas Casas.
Todas lidam com o endividamento crônico dos
hospitais que representam e com um ciclo de déﬁcit
ﬁnanceiro que não pára de crescer. Apesar de tudo,
as comemorações servirão para reforçar os compromissos assumidos pela CMB desde a sua fundação,
que são: manter em funcionamento todos os procedimentos médicos que beneﬁciam as populações mais
necessitadas e reaﬁrmar a continuidade da luta pelo
fortalecimento dos Hospitais sem ﬁns lucrativos e das
Federações Estaduais, que não medem esforços para
garantir o direito ao atendimento de saúde a milhares
de cidadãos brasileiros.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todas essas
entidades precisam de ajuda e o ﬁnanciamento público não
pode faltar nesta hora em que elas clamam por uma reestruturação para poderem continuar trabalhando. No entanto,
o Governo tem feito muito pouco para atendê-las em suas
demandas que são emergenciais. A título de exemplo, nos
últimos anos, o endividamento das ﬁlantrópicas se tornou
insuportável. Passou de 1 bilhão e 800 milhões de reais
para cerca de 6 bilhões de reais atualmente.
Em contrapartida, para a Copa do Mundo de 2014
e para as Olimpíadas de 2016 não faltam recursos
vultosos e boa vontade das autoridades. Todo o setor
público já está mobilizado para desperdiçar dinheiro
do contribuinte na construção de obras faraônicas para
esses dois eventos que duram apenas um mês cada
um. No ﬁnal, esses templos do esporte não servirão
para nada. Como aconteceu em outros países, ﬁcarão
abandonados ao sol e à chuva e virarão verdadeiros
elefantes brancos. Apesar de tudo, as linhas de crédito
com o dinheiro público já estão anunciadas para construir estádios de futebol e Vilas Olímpicas. Só para os
estádios, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) já declarou que destinará
mais de 4 bilhões de reais, e isso é só para começar.
Até a Lei de Responsabilidade Fiscal será ﬂexibilizada
para permitir aos Estados que sediarão o evento ultrapassar os limites de gastos hoje em vigor.
Inegavelmente, ao longo desses 47 anos de atuação, com muita ousadia e pouca ajuda, a CMB prestou
um grande serviço ao Brasil e ao povo brasileiro. Dessa
forma, contando hoje com mais de 2.000 Santas Casas
e Hospitais sem ﬁns lucrativos, a CMB faz a diferença
em um País que ainda não decidiu encarar seriamente
o combate contra a miséria e as péssimas condições
de vida da maioria do nosso povo.
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De acordo com inúmeros levantamentos que são
feitos sobre a situação da saúde no Brasil, 56% das instituições pertencentes à CMB são os únicos hospitais
disponíveis nos municípios onde se localizam. Além disso, essas entidades disponibilizam 175 mil leitos hospitalares e foram responsáveis por cerca de 7 milhões de
internações hospitalares realizadas em 2008, das quais,
4 milhões e 900 mil pelo SUS. Pelo menos 41% das internações do SUS são realizadas pelos hospitais da rede.
A rede mantém ainda, 104 Operadoras Filantrópicas de
Planos de Saúde e assegura o emprego direto de 480
mil pessoas e 140 mil médicos.
Gostaria de ﬁnalizar este pronunciamento dizendo
que, logo após a realização das eleições de outubro,
nossos futuros governantes não podem continuar ignorando essas estatísticas. Negar ajuda ﬁnanceira às
entidades ﬁlantrópicas de saúde é privar a maioria do
povo brasileiro de cuidados médicos que a rede institucional de saúde tem diﬁculdades de oferecer.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer
o registro do editorial intitulado, “O responsável pela
bandidagem” de 03 de setembro de 2010.
O editorial do jornal O Estado de S. Paulo destaca
que o procedimento dos interessados em ter acesso a
declarações de renda da empresária Verônica Serra,
ﬁlha do candidato tucano ao Planalto, destoa do que,
tudo indica, tenha sido o padrão seguido nas violações
do sigilo ﬁscal do vice-presidente do PSDB, Eduardo
Jorge Caldas Pereira.
No caso de Verônica Serra, o método seguido foi
mais complicado na urdidura e mais simples no trâmite ﬁnal. Alguém falsiﬁcou a assinatura da contribuinte
- e o seu reconhecimento num cartório onde ela nem
sequer tinha ﬁcha. Agora vem o presidente Lula falar
em “bandidagem”. Se quiser saber quem é o responsável último por essa degenerescência, basta se olhar
no espelho.
Sr. Presidente, requeiro que o editorial acima
citado seja considerado parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a evolução da vida social nas últimas décadas – não apenas no Brasil, mas em todo o mundo
– coloca diante de nós uma série de desaﬁos relacionados, diretamente, à complexidade crescente das
demandas sociais e de suas respectivas soluções.
Um desses desaﬁos, para muitos o principal
deles, diz respeito à violência urbana, aos crimes he-
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diondos, aos delitos praticados por motivo fútil, aos
crimes contra o patrimônio público e o privado – em
suma, trata-se do desaﬁo de, por um lado, buscar as
causas das diversas formas de violência e atacá-las e,
de outro, coibir os sintomas do mal em suas variadas
manifestações. O tema é extremamente complexo e
exige ações de longo prazo, cujos resultados levam,
infelizmente, gerações para se consolidar.
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Algumas questões podem ser levantadas, pelo
menos como provocação para um debate que tarda,
mas que não pode faltar, para que venham à luz formas de combater, pelo menos, os sintomas: estamos,
no Brasil de hoje, trilhando um caminho bem-sucedido
no combate à criminalidade? Os métodos que empregamos estão surtindo o efeito desejado?
As reiteradas sentenças condenatórias de privação de liberdade; a ainda tímida aplicação das penas
alternativas; a longeva crise do sistema carcerário;
os milhares de mandados de prisão por cumprir. Não
seriam esses fatores em parte responsáveis pelo fato
de que o Estado não vem dando uma resposta penal
adequada às práticas criminosas na sociedade?
Tudo isso não cristalizaria, no seio da sociedade, a profunda sensação de impunidade, que por sua
vez estimula a criminalidade, num círculo vicioso interminável?
Antes de buscar possíveis respostas a esses
questionamentos, abro um parêntese para admitir que
a questão da violência não é, evidentemente, um mal
exclusivo dos nossos tempos.
Ao longo da história da Humanidade, a prática
de atos de violência, que em determinado estágio da
evolução social passaram a ser tipiﬁcados como crimes,
tem sido uma constante. A repressão a esses delitos
também tem sua história particular, com resultados
os mais variados.
Nos primórdios da civilização, vigia a lei do mais
forte: quem ostentava maior poder não estava adstrito a limites para execução da reprimenda, podendo,
inclusive, matar o infrator, escravizá-lo, bani-lo e até
estender à prole do punido as consequências da sanção. Era o período da vingança privada.
A famosa lei de talião, surgida 18 séculos antes
de Cristo e expressa pela máxima “olho por olho, dente
por dente”, no Código de Hamurabi, marcou, de certa
forma, uma evolução em relação à lei do mais forte.
Daí em diante – e, aqui, para ﬁns de concisão,
englobo séculos de história em algumas poucas palavras – as penas foram baseadas em vingança divina,
em vingança coletiva, em vingança por determinação
real, até o advento dos princípios humanitários e antiabsolutistas em ﬁns do século XVIII.
Baseados, principalmente, nos estudos de Cesare
Beccaria, os princípios do moderno direito penal foram
adotados pela Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão, na Revolução Francesa, de 1789. Com essa
Declaração, o exercício arbitrário do poder é substituído por governos constitucionais liberais, tornando o
princípio da legalidade o norteador do poder.
Com o advento da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, o direito europeu ganhou
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status de universalidade. Uma série de instrumentos
jurídicos internacionais – entre eles o Pacto de 1966,
a Convenção Européia de Salvaguarda de Direitos
e Liberdades Fundamentais de 1950 e, em 1969, a
Convenção Interamericana de Direitos Humanos –
reforça o processo de universalização dos direitos do
homem que tem lugar na segunda metade do século
passado.
Alcançamos, portanto, um estágio em que o sistema penal é o recurso ﬁnal para a solução de conﬂitos,
depois de utilizadas outras políticas públicas preventivas ou sancionadoras da infração. A tendência mais
moderna em relação a esse sistema penal é a migração de um sistema de repressão para um sistema de
humanização.
De fato, basta abrir os jornais para constatar a
absoluta falência do sistema penal de viés repressor.
Em seu lugar, vêm ganhando destaque as vozes daqueles que defendem penas alternativas, as quais
estão, sem dúvida, entre as melhores opções de valorização da dignidade da pessoa humana – um dos
fundamentos da República, por força do art. 1o da
Constituição Federal.
A visível desarmonia entre as conquistas na área
dos direitos humanos e o cotidiano das cadeias e presídios dá conta da falência de nosso sistema penitenciário. A capacidade correcional dessas instituições,
nos padrões atuais, revela-se fatalmente limitada, para
não dizer coisa pior. Na maior parte dos casos, tratase de verdadeiras universidades do crime, de que se
obtém o efeito oposto ao pretendido: não raras vezes,
o sistema penitenciário devolve ao seio social um indivíduo ainda mais perigoso e revoltado do que aquele
que recebeu.
É preciso alterar esse quadro, evidentemente, e
acredito que um dos caminhos é justamente a aposta
na mudança de uma cultura repressiva para uma cultura preventiva da criminalidade – e, nesse ponto, as
penas alternativas ocupam posição primordial.
A execução da pena alternativa apresenta, entre
suas vantagens, a capacidade efetiva de reintegração.
A simples ausência de contato com o ambiente prisional já é um excelente começo para a reinserção social,
por exemplo, de um condenado por crime leve, que não
tenha envolvido algum tipo de violência ou agressão.
Penalidades como a perda de bens e valores, a
prestação pecuniária, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a interdição temporária
de direitos e a limitação de ﬁm de semana, em conformidade com o disposto no art. 43 do Código Penal,
têm se revelado muito mais eﬁcientes e bem menos
estigmatizantes do que a pura e simples privação da
liberdade.
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Há que se registrar, portanto, como um importante avanço, a reforma do Código Penal levada a cabo
pela Lei no 7.209, de 12 de julho de 1984, que adotou, a exemplo de outros países, essas modalidades
de penas, chamadas de alternativas, que posteriormente foram aperfeiçoadas pela Lei no 9.714, de 25
de novembro de 1998.
O grande mérito das penas alternativas é dar ao
condenado a oportunidade de exercer ocupação lícita,
de tentar retomar a vida em bases saudáveis, ao mesmo tempo em que paga sua dívida com a sociedade
de maneira útil, cidadã e agregadora, e ainda por cima
evitando o contato com as mais diversas classes de
criminosos nas celas dos presídios.
É claro que não se podem aplicar penas alternativas para a punição de determinado tipo de crime. Não
podemos condenar um assassino qualiﬁcado a pintar
calçadas, por exemplo. A intenção dessa modalidade
penal é a de resguardar a capacidade de reintegração
social daquele que pouco ou nenhum perigo oferece
à sociedade.
Tanto é assim que, para impor pena alternativa,
o juiz precisa ver preenchidas pelo condenado as condições objetivas e subjetivas previstas no artigo 44 do
Código Penal: a correspondente pena privativa de liberdade não pode superar quatro anos nos casos em
que o crime não foi cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa; em caso de crimes dolosos, o réu
não pode ser reincidente; e o juiz precisa levar em
conta, subjetivamente, critérios como a culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social e a personalidade
do condenado.
Já existem estudos que demonstram que delinquentes apenados com sanções restritivas de direitos
apresentaram percentagem menor de reincidência, se
comparados a criminosos punidos com a pena de reclusão. Segundo pesquisa realizada no início de 2010
pelo Grupo Candango de Criminologia, vinculado à
Universidade de Brasília, o grau de reincidência entre
os condenados a penas alternativas foi praticamente
a metade (24,2%) da que se veriﬁcou entre os condenados a penas carcerárias (53,1%).
A aplicação mais intensa de penas alternativas
teria, ainda, o benefício de diminuir o déﬁcit de vagas
no sistema penitenciário, ajudando assim a combater
o problema da superlotação das cadeias, presídios e
núcleos de custódia. No Brasil, cerca de 420 mil presos ocupam menos de 295 mil vagas, distribuídas por
1.700 penitenciárias e cadeias públicas. Nessa conta
não estão incluídas as 56 mil pessoas que estão detidas em delegacias de polícia.
As péssimas condições de vida dentro dos centros prisionais brasileiros são um dos elos de um cír-
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culo vicioso cuja solução é extremamente complexa,
mas passa, necessariamente, pelo desafogamento do
sistema prisional.
A principal função das cadeias – reabilitar os presos e retorná-los à sociedade como membros produtivos e integrados ao convívio social – jamais poderá
ser exercida em locais como os presídios brasileiros.
Alguns exemplos são típicos dessa realidade absolutamente assombrosa.
Artigo do jornal O Estado de São Paulo, de 6 de
junho de 2009, noticia a inspeção realizada em ﬁns
de maio daquele mesmo ano, pelo Conselho Nacional de Justiça em 10 presídios da região metropolitana de Vitória.
A equipe do CNJ já havia ﬁscalizado presídios
em Rondônia, Tocantins, Pará, Amazonas, Maranhão,
Piauí, Alagoas e Rio de Janeiro. Em todos eles, o quadro encontrado não havia sido muito diferente do que
testemunharam nas prisões capixabas. No Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha, por exemplo,
os inspetores encontraram 256 presos ocupando uma
cela cuja capacidade ideal seria de apenas 36 pessoas. Na cela, só havia um banheiro, e os presos tinham
de ﬁcar deitados em redes superpostas, pois não há
espaço físico para comportá-los todos em pé.
Na Grande Vitória, na Casa de Custódia de Viana, os juízes do CNJ contaram 1.254 presos vivendo
em pavilhões sem condições mínimas de salubridade,
sem divisões internas e sem separação por tipo de delito. Drogas, telefones celulares e até mesmo armas
circulavam livremente. Insetos, restos orgânicos e lixo
completavam o quadro dantesco.
Ali vigora a lei do mais forte – um salto, portanto,
para o mais remoto dos passados. Os agentes carcerários simplesmente não têm coragem de entrar nos
pavilhões, nem mesmo para levar comida para os presos. Os inspetores do CNJ não foram autorizados a
entrar nestes pavilhões, pois a própria Polícia Militar
capixaba reconheceu que não tinha condições de garantir a integridade física dos visitantes.
Em uma instituição para jovens infratores em
Cariacica, terceira maior cidade do Espírito Santo, os
juízes do CNJ descobriram que, para evitar o ﬂagrante
de superlotação, as autoridades carcerárias sedaram
121 adolescentes na véspera da inspeção e os transferiram às pressas para outro lugar.
A situação no Espírito Santo não é uma exceção; ela antes reﬂete um problema que é nacional e
que vem se agravando, assustadoramente, nos últimos anos. A equipe do CNJ não encontraria situação
diferente – e o noticiário aí está para comprovar – se
visitasse qualquer outro Estado.
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De acordo com o último censo penitenciário, o
número de presos em regime fechado cresceu 13,05%
entre 2003 e 2007.
Ao déﬁcit de vagas no sistema penitenciário, que
atualmente está na casa dos 125 mil, somam-se a problemas como o dos mandados de prisão não cumpridos, que atualmente chegam a 150 mil.
Fato é que, diante dos problemas causados pelo
colapso do sistema prisional, alguns magistrados já
estão se recusando a mandar para a prisão até o preso em ﬂagrante.
Em Porto Alegre, cuja população carcerária é
de 28 mil condenados para apenas 16.500 vagas, os
juízes criminais adotaram, recentemente, um sistema
de rodízio: na região metropolitana, os 400 detentos
do regime semiaberto na região metropolitana passaram a dormir um dia em casa e um dia na cadeia, em
turnos alternados.
Mais uma vez, se coloca a questão das penas alternativas, pois é evidente que a solução para o problema do déﬁcit de vagas do sistema prisional não reside
apenas da construção de novas penitenciárias.
Pelas estimativas do Ministério da Justiça e de
entidades como a Fundação Getúlio Vargas, 134 mil
presos poderiam estar cumprindo pena em liberdade.
É, portanto, um número relativamente próximo ao déﬁcit de vagas no sistema penitenciário.
Ainda segundo o Ministério da Justiça, mais de
670 mil pessoas cumpriram penas alternativas no País
em 2009. Esse número representa um aumento de 20%
em relação à quantidade de pessoas que cumpriram
esse tipo de medida em 2008, que foi de cerca de
560 mil condenados. Em outras palavras, mais de 1,2
milhão de condenados cumpriram penas alternativas
em, apenas, dois anos em nosso país. Para efeitos de
comparação, em 1995, ano em que se iniciou a aplicação das penas alternativas no Brasil, apenas 80 mil
pessoas foram submetidas a esse tipo de medida.
O Conselho Nacional de Justiça tem sido uma
instância fundamental na defesa das penas alternativas e no estímulo à sua aplicação pelos juízes do País.
Em janeiro de 2010, foi publicada a Resolução no 101,
do CNJ, por meio da qual o Conselho deﬁniu política
institucional do Judiciário na execução de penas alternativas à prisão. A resolução prevê, entre outras medidas, a criação de varas especializadas, de centrais
de acompanhamento e de núcleos de monitoramento
vinculados aos juízos competentes para a execução
das penas. Em maio, o CNJ reforçou sua posição de
apoio às penas alternativas com uma campanha de
conscientização veiculada nos principais meios de
comunicação.
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Em resumo, a reengenharia do próprio sistema
e a aplicação mais racional e, por que não, mais humana, de institutos como as penas alternativas, são
capazes de, por si sós, aliviar signiﬁcativamente os
problemas de superlotação dos presídios brasileiros,
sem a necessidade de construção de novas unidades
prisionais.
Do ponto de vista da população, além da já mencionada questão da violência em si, é preocupante, em
nosso País, o recrudescimento de uma eterna sensação de impunidade.
Entramos, aqui, em uma nova seara: a lentidão
de nosso sistema judiciário.
Numerosos estudiosos do assunto, como o professor de Direito Penal da PUC do Rio Grande do Sul,
Marcelo Peruchin, defendem que a maior contribuição
para a existência, o aumento e a perpetuação da impunidade é a lentidão do sistema penal. A morosidade nos
julgamentos dos processos e de seus recursos injeta,
no âmago da sociedade, a sensação de que a punição
chegará tarde, ou nunca, para o criminoso.
Essa é também a opinião do professor de Direito
da Fundação Getúlio Vargas, Theo Dias, que aﬁrma:
“Fundamentalmente, o problema no Brasil é o próprio
sistema de justiça, ou seja, a forma como as leis são
aplicadas. Se ocorrem melhorias importantes no âmbito
legislativo e elas não forem adequadamente cumpridas
e rapidamente empregadas, geram desconﬁança nas
instituições judiciais”.
O mesmo professor acrescenta que, no Brasil,
existe uma grande quantidade de demandas que não
são absorvidas pelo sistema de justiça, tanto na área
penal como na área cível. A partir do momento que o
sistema não dá conta dessas demandas, gera-se na
população um sentimento de desilusão.
Tal comportamento é acentuado nos crimes do
“colarinho branco”, ou nos crimes em que o réu detém
amplos poderes políticos ou econômicos. Para este,
não se discute qualquer problema de superlotação de
presídios ou, até mesmo, de penas alternativas: a ele,
simplesmente, não é atribuída qualquer pena. O que,
evidentemente, não resolve o problema. Ao contrário:
torna mais agudo, no seio da população brasileira, o
sentimento de impunidade.
É triste constatar que, qualquer que seja a discussão que estejamos travando hoje sobre este tema,
ela se circunscreve às camadas mais pobres da população. O rico conhece a justiça, e ela lhe é benevolente. O pobre conhece a polícia, e ela lhe é draconiana.
A sensação de impunidade é ainda maior quando se
analisam informações sobre a parte superior da pirâmide social.
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Para especialistas, uma das alternativas para diminuir a lentidão dos processos seria ampliar a criação
de centros de justiça, instâncias descentralizadas que
podem resolver pequenas pendências como furtos e
outras transgressões menores.
A atuação desses centros no Brasil ainda é, infelizmente, embrionária. Além de desafogar os tribunais,
os centros de justiça teriam ainda o mérito de aproximar a justiça das comunidades mais carentes, e isso,
certamente, diminuiria a sensação de impunidade e
estimularia o senso de cidadania entre a população.
Diante deste quadro, resta concluir que o modus
operandi adotado pelo Estado brasileiro – a ênfase nas
sentenças condenatórias de privação de liberdade, a
timidez na aplicação de penas alternativas, a incapacidade de solucionar a superlotação carcerária, um
sistema penal judiciário moroso e distante da população – não contribui para a solução dos problemas do
sistema penal. Ao contrário. A insistência nesse modelo aprofunda, a cada dia, a aguda crise em que se
encontram as diversas instâncias públicas em que se
aplica o Direito Penal.
Os principais reﬂexos dessa irracionalidade burocrática, infelizmente, estão longe de serem, eles
também, burocráticos.
A sensação disseminada de impunidade não só
fomenta o crime, mas também cria insatisfação social
e descrença nas instituições.
Celas superlotadas colocam em cheque a própria
ﬁnalidade do sistema penitenciário. No Brasil de hoje,
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colocar alguém na cadeia é matricular na universidade do crime um indivíduo que, em muitos casos, teria
todas as condições de se reinserir socialmente, caso
fosse condenado a uma pena alternativa. Vale lembrar,
ainda, que a situação deplorável de nossas cadeias
e presídios é uma afronta aos mais básicos direitos
humanos declarados em vários tratados dos quais o
Brasil é signatário.
É verdade que a solução para um problema complexo como o da violência não pode ser simples. Porém, parte dessa solução já parece delineada, e passa
necessariamente pelo enfrentamento dos temas aqui
mencionados. Várias das soluções sugeridas são de
pronta aplicação, e seus efeitos serão imediatos e
duradouros. Falta reunir a vontade política para encarar essa questão efetivamente universal, que afeta
a todos, aí independentemente de qualquer distinção
social ou econômica.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT
– DF) – Agradeço ao Senador Acir Gurgacz pela sua
fala.
E nada mais havendo a tratar, vamos encerrar
esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (Cristovam Buarque. PDT
– DF) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 2
minutos.)
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Ata da 171ª Sessão, Não Deliberativa
em 26 de outubro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 11 minutos e encerra-se às 15 horas e 12 minutos)

pesar; d) apresentação de condolências à família e ao
Estado; e) levantamento da sessão.)

A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É o seguinte o requerimento na íntegra:

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2010
(Do Senador José Sarney, solicitando, em virtude
do falecimento do Senador Romeu Tuma, da representação do Estado de São Paulo, ocorrido hoje, dia 26 de
outubro, na cidade de São Paulo, nos termos do art.
218, combinado com o art. 220 do Regimento Interno
e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes
homenagens: a) seja observado um minuto de silêncio em sua memória; b) designação da representação
nos funerais; c) inserção em Ata de voto de profundo

REQUERIMENTO Nº 836, DE 2010
Em virtude do falecimento do Senador Romeu
Tuma, da representação do Estado de São Paulo, ocorrido hoje, dia 26 de outubro, na cidade de São Paulo,
requeremos, nos termos do art. 218, combinado com
o art. 220 do Regimento Interno e de acordo com as
tradições da Casa, as seguintes homenagens:
a) seja observado um minuto de silêncio em sua
memória;
b) representação nos funerais;
c) inserção em ata de voto de profundo pesar;
d) apresentação de condolências à família e ao
Estado; e
e) levantamento da sessão.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 2010.
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu também já assinei o requerimento,
bem como o Senador Pedro Simon e todos os Srs.
Senadores.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Srª Presidente, nobre Senadora Serys Slhessarenko, eu gostaria
de solicitar a palavra para falar sobre o requerimento
que V. Exª acaba de ler.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Para encaminhar a votação do requerimento, concedo a palavra ao Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE. Para encaminhar. Com revisão do orador.) – Srª Senadora Serys
Slhessarenko, Srªs Senadoras e Srs. Senadores...
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – V. Exª pode usar a tribuna, Senador.
O SR. MARCO MACIEL (DEM – PE) – Pois não,
muito obrigado.
Srª Senadora Serys Slhessarenko, Sr. Senador Acir Gurgacz, Srª Senadora Níura Demarchi, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, desejo, neste instante,
expressar o sentimento do Partido ao qual pertenço,
o Democratas, pelo falecimento do Senador Romeu
Tuma, ocorrido no início desta tarde de hoje.
Tive a oportunidade de conviver durante bons
tempos com o Senador Romeu Tuma. Ele nasceu na
cidade de São Paulo, em 1931, era casado com a Srª
Zilda Dirane. Deixou quatro ﬁlhos e nove netos. Descendente de imigrantes libaneses, ingressou na carreira
policial aos 20 anos de idade. Tornou-se investigador
por concurso público e, em 1967, delegado de polícia,
após formar-se em Direito. Chegou então a Diretor da
Polícia Especializada, na Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo. Entre 1977 e 1983,
dedicou-se a esclarecer casos de sequestro.
Em 1983, assumiu a Superintendência da Polícia
Federal em São Paulo. Exerceu, em seguida, a função
de Diretor-Geral da Polícia Federal. Durante o governo
do Presidente Fernando Collor (1990-1992), acumulou os cargos de Superintendente da Receita Federal
e Diretor-Geral da Polícia Federal.
Em 1991, passou a ocupar uma Vice-Presidência
da Organização Internacional de Polícia Criminal (OIPCInterpol), que congrega as polícias de 186 nações.
Em 1995, afastou-se do Poder Executivo para
cumprir, pelo PFL, seu primeiro mandato de Senador
por São Paulo, com mais de 5,5 milhões de votos. Em
2002, reelegeu-se com 7.278.185 votos para o mandato com ﬁm em 2011.
Em 2003, foi eleito 1º Secretário da Mesa Diretora do Senado, o quarto cargo em importância na
hierarquia parlamentar.
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No Senado, atuou como Corregedor – cargo até
hoje somente exercido por ele. Na realidade, esse
cargo foi criado recentemente. Ele foi seu primeiro e
único titular e focou sua atuação em questões ligadas
à segurança pública.
Expresso o sentimento não somente do meu Partido, mas acredito que de todo o Senado, bem como
da Câmara dos Deputados, pelo passamento desse
homem público.
Acrescentaria que o Senador Romeu Tuma deixou
aqui grandes amigos. Ele era uma personalidade de
trato ameno, convivia com todos e era extremamente
assíduo, frequente, portanto, nas sessões quer do Senado Federal quanto nas do Congresso Nacional.
Devo também dizer que, ao longo da sua vida
pública, ele sempre teve presente a necessidade de
melhorar as políticas voltadas para a redução da criminalidade em nosso País. Especialista em questões
de segurança pública e privada, era, além disso, um
homem público na plena acepção da palavra, porque
se dedicava total e exclusivamente ao Senado Federal, Casa a que pertenceu por mais de um mandato
e honrou através de seu desempenho não somente
neste Plenário, mas também nas comissões que integrou, algumas delas de extrema importância, o que
o levou ao reconhecimento por seu trabalho, por sua
dedicação ao Senado Federal, especialmente ao aperfeiçoamento das instituições brasileiras.
Antes de que seja levantada a sessão por imposição regimental, manifesto o nosso sentimento de
pesar, não somente dos Parlamentares, mas também
dos servidores da Instituição, e digo que, certamente, com o seu falecimento, temos a oportunidade de
reconhecer-lhe a dedicação com que se pronunciava
no Senado Federal e a contribuição que trouxe, por
ser um especialista em problemas de segurança pública e privada.
Todos estamos, consequentemente, compungidos
com o falecimento do ilustre colega e estendemos o
nosso sentimento de pesar à viúva, Dona Zilda, com
quem ele era casado há muitos anos. Ela era uma
espécie de ﬁscal dos medicamentos que ele tomava. Frequentemente, pelo que eu sei, ela lhe ligava
dizendo: “Está na hora de tomar tal ou qual remédio”,
porque, parece, ele era pouco atento ao tratamento a
que se submetia.
Encerro minhas palavras, expressando o sentimento que sei não é apenas do Senado Federal, mas
também da Câmara dos Deputados. Tenho certeza de
que ele está em bom lugar, porque ele foi uma pessoa
dedicada ao bem comum, uma pessoa preocupada com
o bom relacionamento e consciente de que sua grande
tarefa era servir ao País e às suas instituições.
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Muito obrigado, Srª Presidente, nobre Senadora
Serys Slhessarenko.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Marco Maciel.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF) – Srª Presidente Serys, peço a palavra para fazer o encaminhamento da votação, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Para encaminhar a votação do requerimento, tem a palavra o Senador Gim Argello.
O SR. GIM ARGELLO (PTB – DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, na mesma linha do Senador Marco
Maciel, é com muita tristeza que, na condição de Líder
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), participamos
hoje desta sessão, tendo em vista o falecimento, o passamento do nobre Senador Romeu Tuma, um homem
conhecido em nosso País, que, muitas vezes, foi nosso
instrutor nesta Casa e instrutor de vários Senadores e
deste Plenário, pela sua capacidade, pelo seu dinamismo, pela sua força e pela sua representatividade.
Romeu Tuma foi eleito Senador pela primeira vez
em 1994, mas, antes disso, teve uma carreira brilhante
de serviços públicos prestados a este País. Foi reeleito
em 2002 e, agora, pela força do seu nome e pelo respeito que os paulistanos, os paulistas e os brasileiros
tinham por ele, mesmo enfermo, já na UTI do hospital,
quase atingiu a meta de quatro milhões de votos, sem
fazer campanha, deitado num leito de hospital.
Hoje, na condição de Líder, em meu nome, em
nome do Senador João Vicente Claudino, do Senador
Fernando Collor de Mello, do Senador Cafeteira, do
Senador Zambiasi – companheiro e amigo, pediu-me
muitas vezes que fôssemos visitá-lo em São Paulo,
e lá fomos várias vezes –, assim como do Senador
Mozarildo Cavalcanti e de todo este Senado, envio
nossos sentimentos à sua família, à sua esposa e aos
seus ﬁlhos. Esse é o sentimento desta Casa, de todo
o Congresso Nacional e, tenho certeza, de todos os
brasileiros, porque ele foi um modelo de brasileiro, que,
realmente, digniﬁcou muito sua passagem por esta
Casa, pelo Senado da República, por todas as Comissões que presidiu, por tudo que representou para
todos nós, por tudo que representou para o Estado de
São Paulo e para o povo brasileiro.
Então, digo essas palavras e peço para ler o requerimento assinado pela Presidente Serys, o qual
corroboro:
“Em virtude do falecimento do Senador Romeu
Tuma, da representação do Estado de São Paulo, ocorrido hoje, dia 26 de outubro, na cidade de São Paulo,
requeremos, nos termos do art. 218, combinado com
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o art. 220 do Regimento Interno e de acordo com as
tradições da Casa, as seguintes homenagens:
a) seja observado um minuto de silêncio em sua
memória;
b) representação nos funerais;
c) inserção em ata de voto de profundo pesar;
d) apresentação de condolências à família e ao
Estado; e
e) levantamento da sessão.
Sala das sessões (...).
Senador José Sarney.”
O requerimento foi assinado pela nossa Presidente Serys e por todos os demais Senadores.
Seria isso o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Para encaminhar o requerimento, o Senador
Alvaro Dias. Logo após, o Senador Pedro Simon.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, em nome do PSDB, desejo subscrever o requerimento já apresentado, com
a manifestação da nossa solidariedade à família de
Romeu Tuma e a expressão mais sincera dos nossos
sentimentos pelo falecimento de um homem público
que se dedicou integralmente a servir à sociedade
brasileira.
Tuma é reconhecido como um grande policial.
Sua passagem pela vida pública tem o destaque da
atuação na Polícia, como Diretor-Geral da Polícia Federal, especialmente, acumulando, em determinados
momentos, as funções, também, de Secretário da
Receita Federal.
Todos nós nos lembramos da sua atuação contra
a remarcação de preços nos momentos mais agudos
da volúpia inﬂacionária no País e, posteriormente,
sua presença no Senado Federal, como parlamentar,
onde pôde apresentar-se como uma ﬁgura humana
cordial, sensível, emotiva, amiga e solidária em todos
os momentos.
Esse perﬁl, de certa forma, é contraditório: de um
lado, o policial duro, apelidado de Xerifão, e, de outro
lado, o homem cordial, conciliador, que procurava, no
Senado Federal, estabelecer um relacionamento de
amizade ímpar. E tinha o respeito de todos os seus
pares, exatamente por essa postura respeitosa que
devotava a todos, independentemente das diferenças
de natureza político-partidária.
E foi assim que ele atuou nas Comissões da Casa,
com um gosto especial pela participação em comissões parlamentares de inquérito, já que, como policial,
demonstrou aptidão para a investigação. E sempre foi
muito importante a atuação de Romeu Tuma em comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal. Ele

OUTUBRO 2010
48236

Quarta-feira 27

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

facilitava a relação necessária da investigação política
com a investigação policial, construindo pontes entre
Senadores, Senado Federal e a Polícia Federal, onde
atuou durante tantos anos.
Romeu Tuma era presente, como disse o Senador
Marco Maciel, sempre presente, assíduo. Comparecia
a todas as atividades do Senado Federal e oferecia a
sua contribuição de forma dedicada e exemplar. Certamente, todos nós sentiremos a ausência do Corregedor
da Casa, aquele que se preocupava em resolver as
questões suscitadas aqui em razão, muitas vezes, da
eventual ou da suposta quebra do decoro parlamentar.
Cabia a ele essa tarefa complexa de investigar para
elucidar fatos que eventualmente surgissem em razão
de denúncias que atingiam parlamentares da Casa.
Portanto, sua ausência será sentida, sim, em
função da contribuição que sempre ofereceu como
parlamentar, mas, certamente, sua ausência será mais
sentida em razão do exemplo de ser humano cordato,
de ser humano amigo, solidário sempre, parceiro em
todos os momentos, especialmente nos momentos
de diﬁculdades.
Eu concedo a V. Exª o aparte.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obrigada,
Senador. Quero fazer parte desse voto de pesar, em
nome de todo o Estado de Santa Catarina, em nome
de todas as nossas autoridades políticas e de todas
as autoridades de segurança pública, a esse grande
homem brasileiro que foi o Senador Romeu Tuma, por
todas as suas passagens, por tudo que discerniu em
prol da grandeza da República e da nossa Pátria. Votos
e sentimentos de pesar a todo o povo de São Paulo, ao
Estado de São Paulo, a toda sua família, especialmente à sua esposa. Que ﬁque aqui registrada a grandeza
de um homem público que em nenhum momento se
furtou às grandes lutas em prol da democracia e da
segurança em nosso País. Obrigada, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senadora Níura Demarchi.
Quero, ao ﬁnalizar, manifestar o mais profundo
sentimento de pesar do meu partido, o PSDB, de todos
os colegas Senadores do PSDB e, em particular, os
meus sentimentos pelo desaparecimento de Romeu
Tuma, que se tornou de todos nós um grande amigo e
que extravasou, especialmente nos últimos momentos
da sua atuação parlamentar, muita emoção e sensibilidade humana nesta Casa. Não foram poucas as vezes
em que o vimos derramar lágrimas quando abordava
questões que atingiam no fundo a sua alma, a sua sensibilidade humana, revelando ser um homem profundamente sensível às causas populares, especialmente
da população menos favorecida do País.

203

Outubro de 2010

As nossas homenagens póstumas, portanto, ao
Senador Romeu Tuma, solidariedade à sua família, e
que Deus o tenha no melhor dos lugares!
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Para encaminhar o requerimento, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Parlamentares, ontem, nesta tribuna, eu anunciava que
haveria uma reunião no Supremo e uma decisão que
faria uma grande festa neste nosso ﬁnal de Legislatura. Veja como a vida é rápida, como mudam, de uma
hora para outra, os sentimentos e as razões de ser
da existência de uma pessoa! Hoje, nós estamos aqui
para lamentar profundamente a morte de um homem
que não apenas honrou esta Casa, mas que digniﬁcou
a vida brasileira.
Eu vi muitas vezes o Tuma chorar. Aliás, como
ele chorava com facilidade! Um homem profundamente
emotivo, um homem que tinha a sensibilidade permanentemente voltada para tudo que o cercava.
Eu lhe dizia: “Tuma, não consigo entender como
tu foste escolher a proﬁssão de delegado de polícia. Tu
não tens nada para ser policial, com relação à tua alma,
a teu sentimento, à tua maneira de ser e à tua maneira
de pensar. Tu tens tudo para ser um grande advogado,
um grande jurista, mas delegado?”. Ele ria.
Na verdade, o Tuma mostrava que o homem não
é escravo do seu meio ambiente ou da sua sociedade.
O homem pode viver nas circunstâncias em que viver,
mas pode ser ele.
O Tuma tinha tudo para ser sacerdote, bispo, pastor... do bem. Tinha tudo para ser um homem voltado
para a atividade social... do bem. E era um policial. E
é bom dizer: um policial do bem. E conseguia.
Conseguia manter... Lula, nas horas mais difíceis, nas horas mais dramáticas... Não é agora! Lá,
na época da ditadura, na época do terror, em que ele
exerceu os cargos mais importantes e mais difíceis da
polícia, da área militar policial, e foi o mesmo Tuma. O
mesmo Tuma que, tarde da noite, quando vieram lhe
falar, meio num comentário, “Olha, tem um preso aí,
um tal de Lula, que está morrendo de dor de dente,
está gemendo”, fez a polícia tirá-lo da cadeia, levá-lo
ao dentista e resolver o problema de canal que o estava
infernizando. Quando morreu a mãe de Lula, “deixa,
não deixa; deixa, não deixa”, ele estava lá. No ABC,
quando estava a praça cercada de forças do Exército,
os trabalhadores do outro lado, ia ser um massacre.
E Teotônio interveio: “Vamos encontrar uma solução
para isto aqui”. Teotônio – eu estava lá –, falando com
o Coronel, falou também com Tuma, que pediu para
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botar o Coronel no telefone. E Tuma disse que assumia
a responsabilidade, que Teotônio tinha razão. Que se
retirassem os militares e se desse um prazo “x” para
que todo aquele povo, mulheres e crianças, fosse imediatamente para casa. E foram para casa.
Era o Tuma. O Tuma que, ao longo de todo aquele período na cheﬁa dos maiores cargos da Polícia, lá
em São Paulo, e aqui, em Brasília, no Comando-Geral,
exerceu a sua atividade, sim. Foi enérgico, sim. Mas
todas as notícias que se têm são no sentido daquilo
que ele evitou que acontecesse. Ele agiu no sentido
de evitar o mal maior. Esse era o Tuma!
Ele ria quando eu dizia para ele: “Mas, Tuma,
pior do que tu para ser Corregedor do Senado, só eu!
A tua índole não é para isso. Corregedor tem que ser
pelo menos alguém mais duro. Mas você!?” E ele ria.
Mas era Corregedor; e atuava. Fazia o levantamento,
ia ver os fatos que aconteciam, mas sempre com uma
palavra de carinho e de afeto em torno de si.
Interessante, o Tuma se eleger duas vezes Senador. E sempre por um pequeno partido, inexpressivo.
Ele, Tuma, foi eleito. Ele fazia os votos, que era o voto
de respeito e de admiração.
Reparem que a primeira vez que ele foi eleito foi
exatamente no auge da abertura. Ele, que tinha sido o
chefão numa hora difícil e que tinha tudo para não ter
voto, se elegeu; ele, pessoalmente, sem partido, e se
reelegeu sem partido. E seria reeleito de novo, agora,
se não estivesse no hospital, por quatro meses, durante toda a campanha.
Como eu, Tuma era descendente de pai e mãe
libaneses. Ele também gostava muito da terra dos seus
ascendentes. Tuma, um homem de coragem! Quando
tomei conhecimento das minúcias dessa última cirurgia, eu disse: “Meu Deus, será que vale a pena?” Mas,
ele concordou. Um homem com um coração como o
dele, parte paralisado, e na cintura o outro pedaço do
coração, que funcionava com uma bateria que durava
quatro horas e que a cada quatro horas tinha que ser
mudada. E ele aceitou, e durou alguns dias.
Eu tenho certeza de que o Presidente Sarney e
V. Exª haverão de tomar as providências para que esta
Casa se represente em São Paulo.
E eu, com humildade, me apresento como voluntário. Gostaria de fazer isso. Gostaria de ir a São Paulo.
Gostaria muito de abraçar a Dona Zilda, a sua esposa, mulher de coragem, mulher de garra, uma mulher
de grande valor, descendente de libanês, como ele. É
bonito ver o carinho e o afeto que tinham.
Tuma fazia parte do Parlamento do Mercosul e
nos encontrávamos em Montevidéu. Eu, proibido de
viajar de avião sozinho, nos meus 80 anos, levava a
minha mulher. Ele, cuja esposa também não podia via-
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jar, levava o seu ﬁlho. Mas fazia questão de ir. E falava
do Mercosul como se fosse durar a vida inteira.
Eu olho para esta Casa e acho difícil encontrar
uma ﬁgura que a mim tenha inﬂuenciado, para o bem,
como o Tuma. O Tuma tinha gestos singelos. O meu
ﬁlho Pedrinho se lembra do Tuma porque, em toda
Páscoa e todo Natal, ele, assim como nós, Senadores, recebíamos uma homenagem, um presentinho do
Tuma. Para mim era um doce árabe ou alguma coisa
para Pedrinho, mas, sempre, na Páscoa e Natal, nós
recebíamos uma lembrança do Tuma.
Não me lembro de aniversário, não me lembro de
doença, não me lembro de cirurgia, de nenhum fato que
tenha acontecido comigo e com os colegas com quem
falo, não me lembro de hora difícil em que o Tuma não
estivesse lá, não estivesse lá para abraçar. E, como era
enorme o número de Senadores que, como eu, foram
operados em São Paulo. O Tuma estava sempre lá. A
mim, visitando todos os dias, indo conversar com o
meu médico, trazendo comida árabe para mim quando
eu já estava melhor. E isso era com todos os colegas
nossos. Esse era o Tuma. Esse era o Tuma.
Durante os 16 anos em que convivemos nesta
Casa, o Tuma sempre foi o homem do entendimento.
Nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas,
o Tuma estava tentando acertar, acertar a questão do
Sarney, acertar todas as questões que aconteceram. O
Tuma vinha para ajudar, para resolver, para colaborar.
Personalidade profunda essa do Tuma! Polícia.
Fico aqui até chateado e estou machucado por
várias razões, uma delas é a que eu dizia.
Tenho um projeto de lei para o qual venho lutando, que pretende terminar com o inquérito policial.
Acho que o inquérito policial é profundamente negativo na vida institucional brasileira. Ele atrapalha. Nos
Estados Unidos, na Europa, não há inquérito policial.
Há um fato, entra um juiz e começa logo o processo.
Há muito tempo luto por isso. Mas, o Tuma, delegado
apaixonado, era intransigentemente a favor do inquérito policial. Ele, delegado de polícia, defende, como
todos hoje defendem, que é importante a autoridade
policial iniciar o processo antes de chegar às mãos do
promotor, que já ﬁca mais ou menos com a intenção
de denunciar.
Lembro que, ainda agora, quando discutíamos
o Código de Processo Penal: “Senador, o senhor não
vai entrar na questão, não vai debater?”. Eu disse que
não. Por quê? Porque – Deus me perdoe – enquanto
o Tuma estiver aqui não adianta; o projeto não passa.
Só poderemos pensar em discutir essa matéria quando ele não estiver aqui.
E ele agora não está aqui.
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E eu juro por Deus que não vou tocar mais nessa
matéria, em homenagem a ele.
Olha, não podia ser um ﬁnal de legislatura mais
triste do que este.
No livro que estou publicando agora, eu faço
uma homenagem ao nosso amigo, querido Senador lá
do Amazonas, baixinho brilhante e fantástico; eu faço
uma homenagem ao nosso querido Senador, que foi
Presidente desta Casa, de Mato Grosso do Sul, um
nome extraordinário. E agora o Tuma.
Eu ﬁco perguntando a Deus por que ele não gosta
tanto da nossa Casa? Há 81, e Ele precisa pinçar os
melhores? O que é bom Ele leva para Ele? Por quê?
Eu tenho 80 anos, o Tuma, mais moço que eu, tinha
79. Por quê? Por que o Tuma? Por que o Tebet? Por
que o nosso querido baixinho lá do Amazonas?
Olha, eu juro por Deus que, se eu tivesse que
apontar nessa minha legislatura os três que considero
os excepcionais, eram esses três. E os três foram embora. E eu ﬁco aqui. Deus não está sendo justo com
este Senado levando os melhores.
Tuma era uma ﬁgura fantástica. Delegado de Polícia, ocupou por mérito cargos mais altos da história
da Polícia. Foi o chefão da Polícia nacional na hora da
ditadura. Quanta coisa ele deve ter evitado! Quanta
coisa aquele seu estilo conciliador e paciﬁcador deve
ter contornado!
As suas autoridades superiores sempre reconheceram que ele cumpriu o seu dever. Mas os réus que
estiveram sob seu jugo dizem que ele o cumpriu da melhor maneira: do carinho, da bondade e do respeito.
Havendo uma CPI, veio depor, sob mil cuidados,
um réu perigoso, e realmente um homem brutal. Veio
com mil seguranças, improvisaram uma sala que fez
a parte de cela. E, na hora de buscá-lo para depor, me
indicaram para ir com o Tuma para buscá-lo. Quando
Tuma entrou ali dentro para falar com ele, a tranquilidade, o carinho, o respeito com que ele tratou aquele
cidadão foi uma aula para mim.
Eu nunca esqueci na minha vida. Na minha vida
eu nunca esqueci! O Tuma, todo-poderoso, relator, dono
do processo. O homem tinha uma condenação pelo resto da vida, depondo, tremendo de medo. A imprensa,
dezenas de fotógrafos querendo ﬁlmar o “monstro”, e
o Tuma dizendo a ele: “Acalma-te meu ﬁlho; aqui não
tem problema nenhum. Acalma-te. Tem que ﬁcar calmo. E esse negócio dessa fotograﬁa é sempre assim:
quando vem alguém importante depor, é fotógrafo para
tudo que é lado, mas não vai te acontecer nada. Vá
devagar; procura dizer a verdade...”.
A maneira como ele falava! Eu dizia: meu Deus,
fui advogado a vida inteira e nem meus clientes eu
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tratava com o respeito que ele está tratando – não é
um réu – um condenado já condenado.
Esse era o Tuma.
O Brasil ﬁcou menor. Este Senado não merecia
isso.
Meu amigo Tuma. O Tuma era um homem de
fé; ele não tinha dúvidas, ele não tinha angústias, ele
acreditava. Ele acreditava no seu Deus, da mesma
forma que eu, e nos identiﬁcávamos nisso – ele muito
mais do que eu.
Não tenho dúvida da sua crença e da nossa crença de que ele está numa vida melhor. Ele fez tudo por
merecer onde está. Como adivinhar como é ou como
não é lá em cima? Às vezes, eu me pergunto se Tancredo, Teotônio, Ulysses e Covas não estão brigando
lá como brigavam aqui, não estão discutindo como é
ou como deixou de ser? Lá vai chegar o Tuma, que
vai fazer o que sempre soube fazer aqui: “Calma, não
é bem assim! Tu tens razão. E tu também tens razão.
Vamos por esse caminho”.
Esse era e é o Tuma. Que Deus o tenha! Que
Deus conforte sua família, seus ﬁlhos e seus netos!
Nós vamos ter de conviver com o profundo vazio da
sua falta.
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Obrigada, Senador Pedro Simon.
Para encaminhar, o Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (PDT – RO. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, em
nome do PDT, queremos subscrever o requerimento
já apresentado e lido por V. Exª. Quero, em nome do
PDT, transmitir os votos de pesar à família do Senador Romeu Tuma, à professora Zilda, sua esposa, bem
como aos seus quatro ﬁlhos e aos seus netos.
Romeu Tuma, além de um grande Senador, foi
um grande chefe de família, sempre prezou pela sua
família. Fez muitos amigos, com certeza, no Estado de
São Paulo, mas aqui em Brasília também. Nos almoços das terças e quartas-feiras em que participávamos
juntos, por várias vezes, hoje sentimos, mais uma vez,
a falta de Romeu Tuma junto com o seu amigo José
Sarkis – como assim o chamava. Certamente, fará
muita falta aos seus amigos.
Dos seus 79 anos, 59 anos foram dedicados à
vida pública como Delegado, Superintendente da Policia Federal no Estado de São Paulo, Diretor-Geral da
Polícia federal, Superintendente da Receita Federal e,
por último, Senador da República.
De tantas falas que produziu aqui o nosso colega,
quero colocar uma delas que diz o seguinte:
“Como a água que bebemos e o ar que
respiramos, liberdade é vida. Não há como
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conter esse sentimento, pois renasce em cada
ser humano, ressurge sempre na herança genética. Negá-la como qualidade intrínseca de
nossa existência constitui uma demonstração
de suprema insanidade. É ela um instinto e
chega a sobrepor-se à auto-preservação”.
Essa é uma das falas do nosso amigo.
O Senado perde um grande Senador, sua família perde um grande homem, o País perde um grande
brasileiro e nós perdemos, aqui no Senado, um grande amigo.
Eram essas as minhas colocações, Srª Presidente, para esse nosso amigo, nosso colega.
Desejo, mais uma vez, externar meu voto de
profundo pesar à professora Zilda, aos seus quatro ﬁlhos, aos seus netos. Que Deus conforte-os. Temos a
certeza de que o Romeu Tuma continuará cuidando,
como sempre cuidou, de sua família, como um grande
chefe de família, acima de qualquer coisa.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Acir.
Faremos, aqui da Presidência, um encaminhamento, diremos algumas palavras.
Eu gostaria de ressaltar meu imenso respeito
pelo Senador Romeu Tuma, que faleceu hoje, como
já foi comunicado, no Hospital Sírio-Libanês, em São
Paulo, por volta das 13 horas.
Um homem com uma história respeitável, um
homem público exemplar. Paulistano, Romeu Tuma
completou 79 anos no último dia 04 de outubro. Foi
investigador e delegado da Polícia Civil do Estado de
São Paulo, antes de ingressar na política. Casado com
a professora Zilda Dirane Tuma, deixa quatro ﬁlhos e
nove netos e uma Nação com saudades.
Gostaria de expressar meus sentimentos de pesar, minhas condolências para a família e amigos e
mostrar um pouco desse homem que foi tão importante para o Senado Federal, para São Paulo e para
o Brasil.
Tuma era bacharel em Direito pela PUC e entrou
na Polícia, por meio de concurso, aos 20 anos. Foi Diretor de Polícia Especializada na Secretaria de Segurança
Pública de São Paulo. Assumiu a Superintendência da
Polícia Federal em 1983 e assumiu também os cargos
de Secretário da Receita Federal e da Polícia Federal.
Foi Assessor Especial do Governador de São Paulo
entre 1992 e 1994, tendo sua primeira eleição nesse
ano. Duas vezes Senador por São Paulo, Tuma cumpriu sua tarefa com a população brasileira.
Homem justo, foi o primeiro Corregedor Parlamentar na história do Senado Federal. No Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar, teve papel de destaque
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na primeira cassação de um mandato de Senador no
Brasil e na renúncia de outros dois parlamentares que
seriam cassados.
Senador Romeu Tuma, o senhor sempre teve uma
atuação muito determinada, em todos os aspectos,
junto a nosso Senado da República. Senador Romeu
Tuma, onde quer que o senhor esteja, obrigada por
fazer parte da história de nosso País.
À sua família minha solidariedade e o meu carinho
pela perda de nosso amigo, Senador Romeu Tuma.
Muito bem disse-me pelo telefone, há poucos
instantes, nosso Senador José Sarney, que ainda se
encontra licenciado, mas muito bem de saúde, graças a Deus: “Nosso amigo, Senador Romeu Tuma,
nos deixou”. E solicitou que fôssemos às cerimônias
fúnebres em São Paulo, representando a Presidência
e o Senado. Nós aqui temos a relação de alguns dos
Srs. Senadores que irão. Se houver mais alguns que
desejam ir e que estejam aqui em Brasília, nós gostaríamos de ser informados.
Então, não havendo objeção do Plenário, será
cumprido o constante do requerimento. E assim será
feito.
Designo, ainda, os Senadores Aloizio Mercadante e Eduardo Suplicy, Senadores por São Paulo,
para representarem – também com esse outro grupo
de Senadores que se deslocará de Brasília para São
Paulo – o Senado nas cerimônias fúnebres.
Solicito também...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) –
Senadora...
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – O Senhor quer encaminhar, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF) – Eu
quero fazer uma fala...
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Eu não sabia que o Senador Cristovam
queria fazer um encaminhamento.
Pois não, para encaminhar o requerimento, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (PDT – DF. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Eu
encaminho o requerimento, Senadora, ao mesmo tempo em que eu quero manifestar aqui a minha tristeza,
meu sentimento pela perda do nosso Tuma.
Eu creio que se fosse dar um qualiﬁcativo, um
adjetivo para o Tuma, eu diria que era um Senador
cordial. Talvez nenhum outro de nós tenha demonstrado tanta cordialidade no trato com cada um de nós
outros quanto Romeu Tuma.
Pessoalmente, cheguei aqui já com o conhecimento dele desde muitos anos atrás, quando fui chefe
de gabinete do Ministro da Justiça e ele era da Polícia
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Federal, e nós convivemos. Passei a admirá-lo bastante.
E aqui, mais do que admirá-lo, passei a ter uma relação
pessoal que eu diria de amizade. Também pela relação
que mantivemos como Parlamentares do Mercosul, em
que naqueles dias em que ﬁcamos nas reuniões do
Mercosul, em Montevidéu, foi possível aproximar-se
um do outro com muito mais tempo.
Não se pode esquecer da constante presença
dele na Comissão de Educação. Sempre foi, nesses
anos em que lá estive, um dos Senadores mais presentes, com mais atuação e frequência à Comissão
de Educação. Se havia qualquer problema de quórum
em algum momento, a gente sabia que não seria por
falta da presença do Senador Tuma.
Por isso aqui o meu respeito a toda sua família,
aos seus ﬁlhos – que eu conheço –, à sua esposa,
que eu não conheço, mas de quem ele tanto falava
por ser ela professora também. E ele citava muito
isso nas reuniões da Comissão de Educação. A todos
eles, familiares, meus sentimentos, meus pêsames.
Podem ﬁcar certos vocês, familiares dele, que nós,
aqui, também sentimos muito. Perdemos um colega
cordial, um colega que se aproximava de cada um de
nós como amigo.
A SRª SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Obrigada, Senador Cristovam.
Agora, solicito a todos que se coloquem de pé
para observamos um minuto de silêncio.
(O Plenário observa um minuto de silêncio.)
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Já designamos a comissão que representará o Senado nas cerimônias fúnebres: Senador Aloizio Mercadante, Senador Eduardo Suplicy, Senadora
Serys Slhessarenko, Senador Gim Argello, Senador
Sérgio Zambiasi, Senador João Vicente Claudino e
Senador Pedro Simon.
Se algum dos Srs. Senadores que nos estão ouvindo quiserem mais alguma informação, basta fazer
contato com o Dr. Sérgio Penna, Chefe de Gabinete da
Presidência do Senado, pois ele dará as informações
da comissão que se vai deslocar para São Paulo – al-
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guns já estão lá –, para participar das cerimônias do
funeral do nosso Senador Romeu Tuma.
O Presidente José Sarney encaminhou manifestação em que homenageia o Senador Romeu Tuma,
para ser publicada na íntegra.
Segue manifestação anexa:
Foi com profunda comoção que recebi a notícia
do falecimento do Senador Romeu Tuma, um político
exemplar, uma pessoa admirável, um grande amigo.
Ao longo de sua longa e rica trajetória na vida
pública, o Senador Romeu Tuma logrou, por suas excepcionais qualidades, converter-se em ponto de referência para muitas gerações.
Entre essas qualidades merecem destaque sua
dignidade, o caráter íntegro, a simplicidade em tratar
com as pessoas, um reﬂexo de sua profunda sensibilidade social.
Isso tudo dele fazia não apenas um homem respeitado, mas, em particular, querido. Era uma pessoa de
bem, que tinha o gosto da convivência e da amizade.
No Senado, seu desempenho foi exemplar, sua
dedicação foi absoluta. Estudava a fundo as questões,
sobretudo as relacionadas à segurança nacional, às
relações exteriores e às questões sociais.
Demonstrou suas grandes competência e habilidade na década de oitenta, como Diretor do Departamento de Polícia Federal, ajudou-me a conduzir a sensível questão da segurança no difícil trânsito entre um
ambiente marcado pela exceção para outro, plenamente
democrático e de respeito aos direitos humanos.
A admiração pessoal há longa data converteu-se
em amizade, e essa extrapolou também para nossas
esposas e ﬁlhos.
No Senado e na vida pessoal Romeu Tuma fará
falta.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 12
minutos.)
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Ata da 172ª Sessão, Não Deliberativa
em 27 de outubro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência das Sras. Serys Slhessarenko e Níura Demarchi.
(Inicia-se a Sessão às 14 horas e 18
minutos e encerra-se às 17 horas e 59 minutos)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Há número regimental. Declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Antes de passarmos a palavra ao primeiro inscrito, a Presidência designa o Senador Geraldo Mesquita
Júnior para representar o Senado Federal nas cerimônias fúnebres do ex-Senador Jorge Kalume.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento lido vai à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

210

48250

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2010
Outubro de 2010

OUTUBRO 2010
Outubro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

211

48251

Designo os Senadores Francisco Dornelles, Sérgio Zambiasi e Roberto Cavalcanti, em 13 de setembro de 2010.– Senador José Sarney, Presidente.
Designo os Senadores Demóstenes Torres, Heráclito Fortes e Antonio Carlos Valadares, em 20 de outubro de 2010. –
Senador José Sarney, Presidente.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento lido vai à publicação.
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Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:

216

48256

Quinta-feira 28

ANAIS
DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO
2010
Outubro de 2010

OUTUBRO 2010
Outubro de 2010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de
pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Pela inscrição, temos como primeiro orador inscrito o Senador Pedro Simon. Com a palavra.
Dentre os presentes, o Senador Pedro Simon é
o primeiro orador a fazer uso da palavra, por ordem
de inscrição.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, estamos chegando
ao dia e à hora em que o Supremo vai decidir. Eu conﬁo demais no Supremo. Creio que o Supremo tomará
uma grande decisão, e o Brasil, a partir de hoje, não
será o mesmo. A gente sempre ﬁcava dizendo “o País
do futuro”, “vai mudar” e não sei o quê: hoje começa a
mudar. Deus há de olhar para os membros do Supremo, e os membros do Supremo haverão de atender
àquilo que hoje é um reclamo da Nação. Claro que o
Ministro do Supremo jamais pode imaginar que vai
votar, pressionado por “a”, “b” ou “c”, claro que não.
Na sua majestade, incorruptível e altamente competente, vota com a sua consciência. Mas hoje é uma
consciência nacional, a de que hoje se inicia o ﬁm da
impunidade neste País.
Amanhã o Brasil não vai ser o mesmo, porque as
mudanças se aprofundarão, as reformas, tão necessárias, acontecerão, e nós haveremos de agradecer
a Deus; ao povo, que teve a iniciativa de uma emenda
popular; ao Congresso, que fez o milagre de votar; e ao
Supremo, que deu a palavra ﬁnal. Ainda que termine
em empate, 5 a 5, a mim parece que a decisão não é
nova, tem antecedente: a de que, dando empate, vale
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Eu conﬁo. A
missa a que irei hoje será em memória do Tuma e será
para Deus inspirar os nossos Ministros do Supremo.
Mas, Srª Presidente, venho a esta tribuna profundamente constrangido; venho fazer um depoimento
que tenho a obrigação de fazer. Nos meus 80 anos,
comecei votando no Dr. Getúlio Vargas em 1950. Votei tranquilo, eu não tinha nenhuma dúvida. Em 1955,
votei em Juscelino. Votei tranquilo, não tinha nenhuma
dúvida. Em 1961, votei constrangido. Votei no Lott, que
era o candidato do meu partido, mas a ﬁgura do Jânio
me empolgava. Eu achava o Jânio uma pessoa que
parecia um vulcão de credibilidade, de revolução, e o
Lott me parecia uma pessoa... Então, com aquele ato,
que me pareceu ridículo, de lhe dar uma espada de
ouro... Mas votei no Lott, constrangido. E, sete meses
depois, agradeci a Deus. Votei muito bem, porque o
Jânio se transformou num ﬁasco. Na legalidade com o
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Brizola, lutamos pela posse de João Goulart. Em 1964,
protestamos contra a derrubada de Jango. Passamos
vinte e tantos anos na luta pela resistência, pelo retorno à democracia. Para alguns, parecia impossível,
mas o velho MDB e o povo conseguiram.
Democracia é eleição, colégio eleitoral. Fomos lá
para destruí-lo. Ganhou Tancredo. Mas Tancredo fez
uma maldade conosco: morreu antes de assumir.
Sarney foi um bom Presidente, tenho o maior
respeito por ele, mas não era o Tancredo. Aquela era
a hora de o Tancredo ser o Presidente. Veio a democracia, votei no Dr. Ulysses no primeiro turno, sabendo que aquela ali foi uma atitude ridícula do MDB; era
uma eleição nossa, mas não era a vez do Dr. Ulysses.
Ficou lá com 2%. No segundo turno, eu, Governador
do Rio Grande do Sul, e todo o meu Governo subimos no palanque de Lula contra o Sr. Collor. Nunca
me arrependi.
Participei, quase comandei – diria – a CPI, nesta
Casa, que trouxe o impeachment de Collor. Assumiu o
Itamar. Não aceitei ser seu Ministro, porque nós, do Rio
Grande do Sul, temos uma marca: a de que os caras
que eram de Jango ajudaram a derrubar e foram para
o Governo e que os caras que eram de Getúlio Vargas
o levaram ao suicídio e foram para o Governo. Eu, não:
se fui um dos que levei à renúncia do Collor, não vou
participar do Governo. Mas fui ser Líder nesta Casa. E
tenho orgulho de dizer: foi um grande Governo.
Como Líder do Governo, com ele, Itamar, participamos da escolha do nosso candidato. Itamar e eu
não queríamos que Fernando Henrique se aliasse ao
PFL, não queríamos uma aliança pela direita. O nosso
candidato, inclusive, era o então Governador de Minas
Gerais; pertencia aos quadros do PTB, e achávamos
que seria uma grande aliança. Mas Fernando Henrique
já tinha feito e não admitiu. Eu teria insistido, mas Itamar
não insistiu. Diga-se de passagem, o Governador de
Minas ﬁcou irritado e não aceitava mais. Quando ele
chegou, convocado por nós, ao gabinete da Presidência de Itamar, Fernando Henrique disse que já tinha
escolhido o candidato, o então Senador de Alagoas.
Fernando Henrique, Presidente, e eu, que era Líder
de Itamar, continuei no seu Governo.
Houve um determinado momento surpreendente:
uma iniciativa positiva do Itamar foi a criação da Comissão de Ética, para a qual escolheu as mais notáveis
pessoas em dignidade, em caráter e em independência. Ele queria uma comissão para debater e analisar,
com poderes absolutos para resolver as questões de
ética, de moral e de corrupção. Surpreendentemente,
quando vi, um ato de Fernando Henrique dissolveu a
Comissão.
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Eu fui ao Fernando Henrique. Ele se mostrou
tão surpreso como eu e disse: “Trouxeram-me aqui,
naquela montanha de assinatura que a gente faz, e
eu assinei e não sei o que era. Mas pode deixar que
eu volto atrás”. Não voltou. Entrei com o projeto aqui,
e não foi aprovado.
Na CPI dos Anões do Orçamento, nós tínhamos
tomado a decisão de que o primeiro ato do novo Governo seria a CPI das empreiteiras e da corrupção.
Entrei com o projeto, querendo a CPI, e o Fernando
Henrique não deixou. Não saiu a CPI.
Saí da Liderança do Governo. O meu Vice assumiu, e eu me afastei. Muita gente diz que eu cometi
um erro, que eu devia ter ﬁcado no Governo e brigado, no Governo, pelas causas que eu defendia e que
a minha saída foi fácil porque abriu as portas ainda
mais para o outro lado do Governo de Fernando Henrique. Não sei!
Veio a emenda da reeleição. No Governo Itamar,
foram completados os cinco anos da Constituinte,
que previa uma reforma da Constituição com maioria
simples. Reunimos o Governo. O Itamar disse: “Não.
Quando eu fui Constituinte, votei contra a reeleição,
continuo contra e vim aqui, em nome do Governo, dizer
que nós somos contra”. Por nove votos, não passou.
De repente, aparece uma emenda pela reeleição. Cá
entre nós, o Governo Fernando Henrique tem muita
culpa na história de como aquela emenda foi votada.
Até hoje se fala em dinheiro que andou e no preço que
alguns pagaram para votar aquela emenda.
Na reeleição de Fernando Henrique, votei no Lula.
Não tive dúvida alguma, votei no Lula. Fiz a campanha
do Lula. Jantando na minha casa, Lula e – me perdoem
– José Dirceu me convidaram para integrar o Governo, e eu disse que não. E disse que eu poderia ajudar
muito mais aqui no Senado. E ele concordou. Iniciou
o Governo e eu praticamente estava na coordenação
do Governo Lula.
Acontece o incidente do Waldomiro. O assessor
do Chefe da Casa Civil aparece na televisão pegando
dinheiro, botando no bolso e discutindo com um cidadão o percentual das comissões. Um escândalo ali,
aberto! As imagens contavam tudo. Saí daqui e cinco
minutos depois estava no Palácio: “Tem que demitir
já, antes do Jornal Nacional, para dar a linha do seu
Governo”. Não demitiu. Não demitiu. Até hoje não sei
porquê. Mas não demitiu.
Entrei com o pedido de instalação de uma CPI.
E o Lula, usando o Sarney, Presidente do Senado, os
dois impediram que a CPI se criasse.
Não deixaram criar a CPI, tanto que o Senador
Jefferson Péres e eu entramos no Supremo, e lá no
Supremo ganhamos. Foi criada a CPI; mas um ano
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depois. E, um ano depois, já não era o caso do Waldomiro, era o caso do mensalão e uma série enorme
de fatos que aconteceram.
Saí do Governo. Alguns dizem que eu devia ter
ﬁcado e brigado lá dentro do Governo. Saí. E a posição que eu adotei no Governo Fernando Henrique e
no Governo Lula foi de independência.
Na hora mais difícil do imposto sobre cheque para
a saúde, eu é que vim a esta tribuna defender a tese
de que devíamos votar a favor, mediante uma carta
que o Lula nos mandasse. E ele mandou, dizendo que
ele assumia o compromisso de que dessa vez a verba seria destinada toda à saúde. E em outras várias
situações eu votei a favor do Governo, mas assumi a
posição de independência, como assumi no Governo
Fernando Henrique.
Aproximam-se as eleições atuais. Eu defendia
a candidatura própria do PMDB. Mas, infelizmente, o
PMDB, o seu comando não tem a personalidade ﬁrme
de que o Partido precisava. E na verdade se inclinou
para um lado e para o outro.
Estiveram oito anos com o Fernando Henrique,
participando do Governo, e os mesmos que estavam
no Governo de Fernando Henrique, participando do
Governo, estão no Governo Lula, participando do Governo. E veio a eleição.
Eu disse e repeti várias vezes que tínhamos muita
sorte pelos candidatos. Eu disse e repeti várias vezes
que eu não via ninguém, na Oposição, melhor do que o
Serra. Na minha opinião, o Serra é muito mais competente do que Fernando Henrique. Eu disse que não via
no Governo ninguém melhor do que a Ministra Dilma,
que eu conhecia lá do Rio Grande do Sul: eu, Governador, o Collares, Prefeito de Porto Alegre e ela, Secretária da Fazenda do Collares; depois, foi Secretária
de Minas e Energia do Collares, Secretária de Minas e
Energia do Olívio Dutra e Ministra de Minas e Energia
do Lula. Eu disse que na área dos puros, dos éticos,
dos sonhadores, dos Dom Quixotes, ninguém melhor
do que Marina. A Marina representa, realmente, toda
a expectativa daquilo a que um dia vamos chegar lá.
E até daqueles que pararam no tempo, mas que são
dignos da nossa respeitabilidade, ninguém melhor do
que o Plínio de Arruda Sampaio – parou no tempo, não
evoluiu, mas ninguém pode ter dúvida sobre a seriedade da sua pessoa.
E a campanha se desenvolveu.
Mas, cá entre nós, cá entre nós, que triste campanha! Como todas as forças políticas colaboraram no
sentido da diminuição da nossa campanha! Ninguém
sai dessa campanha melhor do que entrou. O homem,
o Lula, embora os índices excepcionais que ele tem
de credibilidade, sai menor desta campanha do que
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entrou. Faltou a ﬁrmeza do Presidente, faltou a postura
de Presidência; ele não soube distinguir a hora que é
cabo eleitoral da hora que ele é Presidente de todos
os brasileiros. Não foi feliz a participação do Presidente Lula. Algumas manifestações dolorosas, alguns
descumprimentos dos preceitos da Justiça Eleitoral
do comportamento de um Presidente da República,
verdadeiras tragédias.
E com relação à campanha em si – e falo hoje
porque a minha última grande expectativa era o debate
da Record. O debate da Record, sob o ponto de vista
da organização da fórmula técnica que foi feito, foi o
melhor que já se fez neste país. Ele imitou os debates
dos candidatos lá nos Estados Unidos; aquilo que várias
vezes eu disse desta tribuna: quem resolve a eleição
nos Estados Unidos são os quatro debates, nas quatro
redes, um candidato de um lado, outro candidato do
outro lado – um pergunta, e o outro responde. E não é
o marketing, não são os Duda Mendonça que fazem a
roupagem e criam a ﬁgura do candidato. Pois o debate
da Record foi assim: um fala, e o outro responde, um
fala, e o outro responde.
E eu ﬁquei na expectativa, meia hora já nervoso,
esperando, porque “agora vai ser o grande momento”.
Não é pergunta provocativa, boba, nem da direção da
empresa, nem de jornalista, nem de telespectador falando isso e corrupção e não sei mais o quê, e não sei
mais o quê, e aborto, e não sei o quê. Não, vai ser...E
cá entre nós, foi onde o nível baixou mais baixo. A pergunta de um para outro... Mas e a infraestrutura? E o
social? E a educação? E a ética? Nada!
“Não, porque a ex-Ministra não sei do quê”. “Não,
mas o Paulo Preto não sei do quê”. Mas não sei o quê,
mas não sei o quê, mas não sei o quê! Por amor de
Deus! Como é que o cidadão vai votar naquele horário
da televisão com a Record? E ali não tem desculpa.
E ali não tem desculpa, não dá para dizer que o
jornalista da Globo, do Jornal Nacional foi muito duro,
foi infeliz, induziu a pergunta, não fez a pergunta como
deveria. Não dá para dizer, não dá para dizer. Foram
eles que foram para isso.
Uma ideia do social? Nenhuma. Cá entre nós, se
alguém dissesse mais ou menos, eu responderia mais
ou menos o seguinte: fulano roubou aqui, fulano fez
lá, fulano fez aqui, fulano fez lá. Alguém poderia dizer
que os dois têm razão, os dois falaram a verdade. Por
amor de Deus! Por amor de Deus, ﬁcou longe do que
a gente poderia esperar.
Digo, com toda a sinceridade, que acho o Serra
um grande candidato. Eu acho – e o meu depoimento
aqui é com convicção! É um homem digno, um homem
honesto. Foi assim desde o Governo Montoro, em que
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ele foi o homem forte do Governo Montoro. Foi assim
aqui nesta Casa, foi assim na Constituinte.
As coisas erradas do Fernando Henrique, como
as privatizações, ele não estava lá. Ele não estava na
privatização da Vale, que foi um escândalo. Acho o Serra
um grande candidato, mas acho a Dilma uma grande
candidata. Com toda a sinceridade, acho a Dilma uma
grande candidata. Acho que ela mostrou..., e é interessante saber como a Dilma entrou no Governo.
Dilma era Secretária da Fazenda do Collares,
Prefeito de Porto Alegre. Não tinha tradição política.
Ela começou no IEPS, um órgão do MDB, onde ela e
o Tarso Genro participavam. Collares foi eleito Governador, e ela foi Secretária de Minas e Energia. Olívio,
eleito Governador num acordo com o PDT, uma aliança,
ela ﬁcou na Secretaria de Minas e Energia.
O PT e o PDT romperam, e um grupo do PDT
ﬁcou no PT. Ela ﬁcou no PT. Interessante que o então
marido dela, que também era do PT, Deputado do PDT,
que nem ela, saiu do PDT, só que não entrou no PT.
Largou a política e até hoje, na sua residência que vem
do seu pai, na beira do Guaíba, assiste ao pôr-do-sol
e é apenas advogado trabalhista.
Quando Lula criou o primeiro Governo, e àquela
época eu convivia com essa questão, ele organizou
os grupos de trabalho das várias áreas do Governo, e
para a área de Minas e Energia ele chamou a Srª Dilma, que era Secretária de Minas e Energia do Olívio
Dutra. E ela veio, e ela participou.
O PT do Rio Grande do Sul tinha vários nomes
candidatos a Ministro. A Dilma nunca foi um deles,
que nunca gozou da intimidade do PT do Rio Grande
do Sul. Olívio Dutra, que perdeu a convenção para
Governador para o Tarso, veio para Ministro, Ministro
das Cidades. Veio o Tarso, que perdeu a eleição para
Governador naquela época, e veio para Ministro. Veio
a Emília, que perdeu a reeleição para o Senado e
veio para Ministra. Veio o então Vice-Governador que
perdeu a eleição para o Senado e veio para Ministro.
Esses eram os ministros do PT do Rio Grande do Sul.
A Dilma não ﬁgurava.
Mas, nessas reuniões dos grupos de trabalho, ela
teve uma atuação tão importante que o Lula, olhando,
disse: “Ela vai ser minha Ministra de Minas e Energia”.
E aí ela foi escolhida. E, na minha opinião, teve um
bom desempenho.
Mas hoje eu me pergunto: como uma pessoa
que nem eu pode orientar o que fazer e como fazer?
Qual é o programa de um, qual é o programa do outro,
qual é a convicção que eu tenho de um lado e qual é
a convicção que eu tenho do outro lado? E, se olhar
as companhias, eu ﬁco a me perguntar: com quem um
governará e com quem o outro governará?
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Por isso, eu não tenho a coragem de falar e orientar os meus irmãos em quem devem votar.
Eu acho que eles devem meditar profundamente,
como eu faço. Se acreditam em Deus, peçam inspiração para votar, nem que seja no menos ruim. Não
devem anular o voto; têm de votar.
Eu vou votar, mas não falo aqui, porque não quero
orientar ninguém, não quero ter a responsabilidade de
nenhum voto a favor de A ou a favor de B. Cada um faça
o que eu vou fazer. Vou votar, com muita mágoa. Vou
votar já dizendo que, no ano que vem, aqui, serei um
Senador independente, ganhe um ou ganhe outro.
Que bom que, do que ganhar, eu tenha condições de arregaçar as mangas e trabalhar a favor! Farei
isso, como ﬁz no Governo Lula e como ﬁz no Governo
Fernando Henrique. Para o que era bom, eu dava a
minha colaboração. Mas também terei independência
de divergir quando achar que as coisas não podem
continuar.
Por isso, acho importante a decisão de hoje do
Supremo Tribunal, porque poderemos iniciar aquilo
sobre o que, em todos os debates dos candidatos,
não houve uma palavra: sobre a reforma política, o
que eles pensam? Sobre a reforma eleitoral, o que
eles pensam? Sobre a reforma tributária, o que eles
pensam? Sobre ﬁnanciamento público de campanha,
o que eles pensam?
Mas este Congresso, Senhores Ministros do Supremo Tribunal, se passar o Ficha Limpa hoje no Supremo Tribunal, terá condições de fazer isso. E aí
espero que quem ganhar as eleições entre nessa
caminhada...
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permita-me
um aparte, Senador?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – ...e faça
aquilo que nem o Lula fez, nem o Fernando Henrique
fez. Nos dezesseis anos dos dois, não ﬁzeram nada. E
até boicotaram. A reforma tributária esteve várias vezes na Mesa da Câmara para ser votada. O Fernando
Henrique não deixou. E, quatro anos depois, o Lula
também não deixou. Nenhum dos dois teve coragem
de votar a reforma tributária. E o Congresso não teve
a independência de poder votar.
Com o maior prazer, Senador.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Pedro
Simon, pelo itinerário que V. Exª percorreu nas últimas
décadas na vida pública brasileira, é, sem dúvida, o
mais competente arquivo vivo, com um armazém de
informações políticas fundamentais para quem deseja conhecer a história política do Brasil dos tempos
modernos e, sobretudo, porque V. Exª percorreu esse
itinerário sempre com muita dignidade, honradez e
decência, além da competência reconhecida por to-

OUTUBRO
2010
Outubro de 2010

dos nós. Em relação à descrição que faz das eleições
e dos mandatos ao longo do tempo, não há, de forma
alguma, como questioná-lo. Aliás, eu não o questiono
em absolutamente nada, pelo respeito que devoto a
V. Exª, mas peço permissão para imaginar o seu voto.
Eu imagino – e V. Exª não precisa conﬁrmar – que, de
forma alguma, votará para avalizar um governo que
desonrou compromissos assumidos e que, sobretudo, rasgou uma bandeira que para V. Exª é sagrada, a
bandeira da ética, jogando-a na lata do lixo da nossa
História. Um governo que é conivente, que é cúmplice
da corrupção tem que ser condenado. Mesmo que fosse
um governo extremamente competente teria que ser
reprovado. E, pelo que conheço de V. Exª, pela honradez, pela decência, pela dignidade, pelo combate à
corrupção e à impunidade no País que lidera há tantos anos, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de
que seu voto não avaliza esse modelo de gestão a que
estamos assistindo no Brasil há quase oito anos. Apenas essa consideração, sem questioná-lo. Não peço
que responda a este questionamento, porque não é
um questionamento, é apenas uma manifestação que
faço, com a tranquilidade de consciência de quem o
conhece profundamente, conhece o Pedro Simon correto, honrado, de dignidade e honorabilidade inatacáveis. Quero cumprimentá-lo sempre e, mais uma vez,
cumprimento-o por esse pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço
a V. Exª. Nossa amizade vem de longe. Fomos governadores juntos e estávamos juntos naquela reunião
em que, lamentavelmente, V. Exª era um dos nomes
que podia ser nosso candidato a Presidente da República. Todo mundo junto errou, e a história deste País
seria outra se nós, todos os governadores do Brasil, à
exceção do de Sergipe, ali presentes, tivéssemos tido
competência para encontrar uma solução. Acho que
V. Exª colocou uma questão profunda, os equívocos e
os erros de um lado, e eu concordo, mas tenho mágoa
com relação a equívocos e erros do outro lado. Para ser
muito sincero, dou-lhe um exemplo do que, até hoje,
tenho mágoa: a Vale do Rio Doce. Acho que a Vale do
Rio Doce... E já se levantou dúvida aqui com relação à
Vale: “Mas o Simon, então, é contra a privatização da
Vale?”. Por amor de Deus, tinha que ser privatizada!
Mas privatizar não signiﬁcava doar, e ela foi doada. Ela
foi dada de graça. E V. Exª estava aqui quando, daquela
tribuna, interpelei o Ministro, quando, na última hora,
estava tudo decidido a favor do grupo da Votorantim;
quem decidia eram os fundos de pensão, e, numa
reunião que ﬁzeram, os fundos de pensão, 48 horas
antes, mudaram: tiraram do grupo Votorantim e deram
para o grupo que ganhou. Preço: US$3 bilhões. Quem
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deu o dinheiro? O BNDES emprestou, e o grupo não
colocou um centavo.
Eu digo isso apenas para esclarecer que, se eu
for olhar esse lado lamentável, que diz – e diz com
muita autoridade – o Senador Alvaro Dias, que sempre
esteve do mesmo lado...
V. Exª, Senador, sempre esteve do mesmo lado.
Eu também concordo, pela sua dignidade, pelo seu
caráter. Mas, infelizmente, essas coisas aconteceram
dos dois lados.
Pois não, querido Senador.
O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Nobre Senador, é uma honra ter a oportunidade de
aparteá-lo. V. Exª é um ícone desta Casa e merece os
maiores respeito e a maior admiração de todos nós.
Eu me acosto a tudo que foi dito pelo Senador Alvaro
Dias, no tocante à exaltação das qualidades, do perﬁl, da história de V. Exª e ao que foi pronunciado por
V. Exª na tarde de hoje. Eu faço a ressalva apenas no
tocante a lamentar que o Senador não tenha ﬁgurado
na chapa de oposição ao Governo, na chapa do exGovernador José Serra, porque, na verdade, teria, sem
dúvida, maiores atributos...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – O problema é que eles preferiram o Índio e o Senador Alvaro
é cacique.
O SR. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Pronto. Então, na verdade, eu lamento que, naquele
momento, tenha havido... Dizem que um avião não cai
por uma só razão, mas por um somatório de fatores.
Ninguém perde uma eleição em função de um fator. As
derrotas acontecem em função de uma sucessão de
fatores. Se, eventualmente, o candidato José Serra for
derrotado, como as pesquisas atestam, eu coloco que
uma das razões terá sido a falha, a indecisão na escolha de seu candidato a vice. Agora, diria mais, contrariando o aparte do Senador Alvaro Dias, eu me acosto
100% ao pronunciamento de V. Exª, que se prende ao
aspecto de que o povo brasileiro está saturado de denúncias; o povo brasileiro não aguenta mais os debates, os dias eleitorais, as inserções de rádio. Cansou.
Isso virou lugar comum, já não faz mais efeito. Então,
na verdade, V. Exª tem toda a razão ao dizer que nós,
brasileiros, esperamos, nos debates que se sucedem, a
discussão de temas de governo, propostas de governo:
reformas tributárias, reforma política, tudo o que V. Exª
exaltou que está ausente no debate. Essa eleição está
se conﬁgurando numa eleição de ausência de debate
e troca de farpas recíprocas. Quando se apura a consistência dos programas de governo, há um total vazio,
não das plataformas de governo, mas para fazer com
que a população tome ciência do que os dois candidatos pensam. Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento,
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principalmente no tocante a esse reparo no tom das
campanhas deste ano. Parabéns, Senador!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado a V. Exª pela gentileza de seu aparte.
Encerro, Srª Presidente, dizendo que é com profunda mágoa que venho a esta tribuna. A minha gente lá do Rio Grande do Sul, que me conhece – lá se
vão sessenta anos, não sei se o pai de V. Exª já tinha
nascido –, está acostumada, principalmente nas horas
mais dramáticas, a me ouvir dizer: “A luta é para lá,
temos que derrubar a ditadura, temos que caminhar”.
Mas, nesta hora, acredito, vamos conﬁar que o Supremo tome sua primeira decisão hoje, e que, no ano que
vem, o Congresso tenha condições de ser um pouco
mais independente.
Este Congresso foi muito servil ao Fernando
Henrique e foi muito mais servil ao Lula. Que tenhamos condições de ter independência. Mas, para se ter
independência, temos que ter dignidade; e, para se ter
dignidade, o Supremo tem que aprovar o Projeto da
Ficha Limpa, porque, a partir desse projeto, faremos
as reformas. Que este Congresso possa ajudar o novo
Presidente no caminho que vai trilhar.
O Brasil vai bem. No Brasil, graças a Deus – digo
aqui o que disse há um mês –, não vejo perigo nenhum
em relação àquilo que se falava: perigo de retrocesso,
general falando, reunião do clube militar... O Brasil vive
uma plena democracia. O regime é de liberdade; o regime é de tranquilidade. Não há hoje, quarta-feira – e
a eleição é domingo –, uma pessoa que tenha dúvida
de que, se ganhar o Serra, assume o Serra; se ganhar
a Dilma, assume a Dilma. E que não vai haver nenhum
levante; não vai haver absolutamente nada em sentido
contrário. Isso já é uma grande coisa.
Nunca estivemos tanto tempo na democracia
como estamos agora: Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Fernando Henrique, Lula, Lula e, agora,
Serra ou Dilma. Fazia muito tempo que não se via um
período tão longo de democracia. O Brasil vai bem, e
a economia vai bem. A sociedade, de modo especial
os mais humildes, está bem. Eles não estão bem, mas
estão respirando melhor.
Então, estamos no caminho. Quem não está bem
é esta Casa. Por amor de Deus, irmãos do Supremo,
dê-nos a chance de começar a mudar! Os heróis serão V. Exªs, irmãos Ministros do Supremo. V. Exªs são
os que darão a última palavra. V. Exªs é que darão a
palavra deﬁnitiva. Dê-nos essa chance. Se V. Exªs disserem “não”, volta tudo à estaca zero, e a desilusão
vai ser imensa, porque estávamos ali, na reta da chegada, para abrir o País para o combate à impunidade,
e... cair tudo, começar tudo de novo? Nem sei quanto
tempo vai levar para se começar tudo de novo. Agora,
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se o tribunal, hoje, tomar a decisão, e se nós, amanhã,
festejarmos essa decisão, não tenho nenhuma dúvida
de que este Congresso terá força suﬁciente para não
ser, como foi, dependente do PT no Governo Lula e
como foi dependente do Fernando Henrique no Governo Fernando Henrique. Ter mais independência e,
ganhe quem ganhar, poder olhar esta Casa com mais
respeito. Ganhe quem ganhar! Se esta Casa caminhar no sentido – que é o início de tudo – da ética, da
moral, da dignidade, da seriedade, isso será o início
e o ﬁm da impunidade. Leis, o Brasil tem que não acabam mais. O problema é que nada é para valer. Nada
é para valer!
Se o Supremo decidir hoje que acabou a impunidade...
Claro, meus irmãos do Supremo, que há modiﬁcações, e vamos fazê-las! Quando votamos, já sabíamos que a lei não era perfeita. Mas, se emendássemos
aqui, a matéria voltava para a Câmara; se voltasse
para a Câmara, acabava o ano, e não acontecia mais
nada! Por isso, todos aqui votamos por unanimidade.
E todos, inclusive eu, viemos a esta tribuna para dizer:
“Sabemos que esse projeto não é perfeito; sabemos
que há modiﬁcações a serem feitas e assumimos o
compromisso de fazê-las, mas vamos aprovar agora
para começar agora”.
Ora, meus irmãos do Supremo, os senhores têm
mil razões para sentir mágoa ou ressentimento em relação a erros que tenhamos cometido. Desta vez, não.
Meus ilustres irmãos do Supremo, desta vez, o Brasil é
um todo. Desta vez, é a Câmara e o Senado, num todo,
que apelam a V. Exªs: deem-nos a chance de começar
a mudar; deem-nos a chance ao direto de ter esperança de que vamos iniciar o ﬁm da impunidade.
Isso não vai atingir nem a honra, nem a dignidade, nem a competência jurídica dos senhores membros
do Supremo. Para mim, a resposta é simples. Se se
repetir o resultado da última vez, cinco a cinco, que se
cumpra a determinação que, lá nos Estados Unidos,
já é assim; aqui, no Brasil, já foi assim: cinco a cinco,
vale a decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
Vou à missa agora rezar pela alma do querido
Tuma e pedir a Deus que oriente os membros do Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite? Prezado Senador Pedro Simon, pude
ouvir, pelo caminho, boa parte do seu pronunciamento. Estive agora, na hora do almoço, num ato em que
a candidata Dilma Rousseff expôs seu programa na
área do desenvolvimento social. Um ato de grande
peso e relevância, inclusive com a presença, entre
tantas outras pessoas, mas que digniﬁcou aquele ato,
da ﬁlha de Josué de Castro, Ana Maria de Castro. Foi
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como um símbolo daquilo que ela pretende realizar,
pois Josué de Castro, segundo a própria ﬁlha, ressaltava que fome no Brasil e no mundo existe em função
de homens agirem contra outros homens que têm fé;
e, se os homens desejarem, será possível erradicar
a fome e a pobreza absoluta, o que é um objetivo tão
signiﬁcativo para ela. Mas também ouvi V. Exª fazer
recomendações. Eu queria lhe dizer, caro amigo Senador Pedro Simon, que V. Exª, que os conhece tão
bem, porque conviveu tanto com José Serra quanto
com Dilma Rousseff, terá uma missão ainda mais especial, dados os anos que tem vivido no Senado, por
toda a sua experiência política, mas ainda mais com
a companhia de pessoas que aqui vão chegar, como
seus amigos pessoais, o ex-Presidente Itamar Franco
e Aécio Neves. Às vezes, perguntam-me como será
o novo Senado. Eu falo: “Olha, essas pessoas, como
Aécio Neves e Itamar Franco, tiveram sempre uma relação de construção e de respeito mútuo com o Presidente Lula e também com Dilma Rousseff”. Então,
acho que a oposição, aqui, será caracterizada por uma
nova forma de...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não podemos esquecer que o projeto Bolsa Família começou
no gabinete de V. Exª, quando Lula esteve lá e pediu
a mim, por intermédio de V. Exª, uma audiência com
o Ministro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sim.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quando
levei ao Itamar, ele quis fazer a reunião no gabinete
dele.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Certo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Reuniu o
grupo de Ministério e o Itamar, V. Exª e eu fomos com
uma equipe. Aí, se lançou o projeto, que Itamar levou
adiante com o Betinho e o Bispo de Duque de Caxias,
e que hoje é o Bolsa Família.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Dom
Mauro Morelli, exatamente. Então, esses propósitos
vão continuar com muita força. V. Exª também, aqui, fez
recomendações aos candidatos e ao próprio William
Bonner, da Globo, que vai mediar o embate ﬁnal, que
será assistido por milhões. Eu, que assisti até de corpo presente aos debates desde o primeiro turno, aqui,
hoje, quero recomendar que possam ambos, Dilma
Rousseff e José Serra, dizer sobretudo o que vão fazer de bom para o País.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E esqueçam o resto.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Essa
troca de denúncias e tudo... Que cada um, se for para
mencionar isso ou aquilo, minimize o tempo com isso,
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mas que cada um, sobretudo, aproveite o tempo –
uma hora e meia ou duas horas que terão para falar
ao povo – para dizer como vão fazer as boas coisas
para o Brasil se tornar melhor, para o Brasil se tornar
civilizado, justo e tudo. E que até aquelas palavras
ﬁnais do José Serra, nas suas conclusões, de que
ele queria ter uma atitude, governar com fraternidade, possam caracterizar, desde o primeiro minuto, o
debate – esse clima positivo entre ambos, que, felizmente, sabem se respeitar. Que tenham essa preocupação, porque ouvi de muitas pessoas que assistiram
ao debate que gostariam de que esta fosse a marca
do debate: eles dizendo o que vão fazer para o Brasil.
Há tantos assuntos dos quais eles podem tratar para
enfatizar isso! Sobre esse tema ao qual V. Exª tem-se
dedicado nas últimas semanas, estou de acordo com
V. Exª. Que possam os Ministros do Supremo Tribunal
ouvir a voz do povo brasileiro, desses movimentos extraordinários que, inclusive, inﬂuenciaram a decisão
majoritária do Senado Federal – aliás, consensual –,
e possam, de fato, já que houve um empate, e V. Exª
diz muito bem, o empate signiﬁca, então, que deve
ser aceita a vontade expressa pelos legisladores no
Congresso Nacional.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – E do Tribunal Superior Eleitoral.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E do
Tribunal Superior Eleitoral. Eu também, nesse ponto,
estou de acordo. V. Exª pede para cada um reﬂetir. Eu
também me inscrevi para falar daqui a pouco. Eu já
tomei a minha decisão, com todo carinho e respeito
por alguém em quem, um dia, eu votei para ser Presidente da UNE. Eu, hoje, tenho razões muito fortes...
Até ﬁz uma sugestão de pergunta que a Dilma pode
fazer a ele: por que será que toda a direção da União
Nacional dos Estudantes, hoje, recomenda o voto na
Dilma? Eu falarei sobre isso daqui a pouco, porque
há outros Senadores, agora, que merecem falar. O
Senador Roberto Cavalcanti já está indo para a tribuna. Meus cumprimentos, Senador Pedro Simon!
Que possam os brasileiros ouvir a sua bela oração
em favor do Senador Romeu Tuma, dos Ministros do
Supremo, e para que o povo brasileiro escolha bem,
no domingo próximo!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado a V. Exª, Senador Suplicy.
Eu gostei muito de ver V. Exª aqui, porque V. Exª
acompanhou toda a análise daquilo que eu falei aqui.
Como Deputado do PT, como Senador isolado do PT,
era V. Exª contra o resto. Muita gente terminou ﬁcando
com V. Exª, e quero fazer justiça a V. Exª. V. Exª até ﬁcou meio malvisto no PT, porque o que tinha de dizer,
disse; o que tinha de falar, falou. Quando eu vejo V.
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Exª, às vezes me pergunto se lá, no Governo de Fernando Henrique, eu não deveria ter ﬁcado e brigado
lá. Ou se, no Governo Lula, eu não deveria ter ﬁcado
lá e brigado.
V. Exª é um exemplo disso. V. Exª foi até convidado a sair do partido, mas V. Exª era mais dono do
partido do que aqueles que faziam essa recomendação. V. Exª é, talvez, um sonhador, mas que bom se
o PT voltasse a ser como V. Exª é ainda, e sempre o
desejou: o partido da gente simples do povo!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do
microfone.) – Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É aquilo
que dizia, e que eu disse, pessoalmente, ao Cardeal
Dom Evaristo Arns: “É, cardeal, o senhor reuniu, aí, o
PT nas comunidades de base da Igreja, empurrou as
comunidades para o PT, orientou o PT, e o PT, nota
dez enquanto esteve na oposição. Mas V. Emª Revmª
não ensinou ao PT o que fazer depois que chegasse
ao governo; e, quando chegou ao governo...”
V. Exª se manteve ﬁrme, e eu o admiro por causa
disso. Não chegou à Liderança, não chegou ao Ministério, não chegou à Prefeitura, nem ao Governo, nem
à Presidência do Senado, mas permanece ﬁrme com
suas ideias. Permanece ﬁrme com suas ideias. E eu
permaneço como ﬁrme admirador de V. Exª.
Muito obrigado, Srª Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP. Fora do
microfone.) – Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Sra. Níura Demarchi.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB –
SC) – Obrigada, Senador Pedro Simon. Tenha a certeza
de que a tristeza de V. Exª se transformará em exaltação
ao povo brasileiro, pela decisão que tanto conclamam
– V. Exª e o povo brasileiro – ao Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte deste País, que, certamente,
honrará o aprofundamento da democracia decidindo
pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa.
Com a palavra, o Senador Roberto Cavalcanti.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Senadora Níura Demarchi, é um prazer ter esta sessão capitaneada por V. Exª, que tem,
em tão pouco tempo, demonstrado um talento, uma
assiduidade, uma competência exemplar para todos
nós. Parabéns a V. Exª pela condução dos trabalhos
e pela atuação no Senado Federal, em nome do povo
da terra de V. Exª, o nosso Estado glorioso de Santa
Catarina e, principalmente, Jaraguá do Sul, que é tão
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defendido por V. Exª nos bastidores e na tribuna deste
Senado Federal.
Não vou pedir a V. Exª a equidade de tempo porque, na verdade, seria uma injustiça para com o demais.
O Senador Pedro Simon é merecedor de todas as exceções, de todos os privilégios, porque tem uma história
nesta Casa, uma história na política brasileira.
Eu serei bastante breve, mesmo tendo a necessidade de abordar alguns temas. Serei rápido, garanto
a V. Exª.
Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma referência ao falecimento do Senador Romeu Tuma.
Ontem, tentei chegar ao plenário a tempo, mas estava
ainda no cafezinho, adentrando-o, quando a sessão
foi encerrada. Porém, não poderia deixar de fazê-lo
neste momento.
O Senador Romeu Tuma foi um exemplo, nesta
Casa, de conciliador. Ele, que vinha de uma história
proﬁssional militante na parte política e de polícia,
ocupava a função de Corregedor. Corregedor, imagine
V. Exª, é a pessoa que toma conta de nós todos, que
toma conta da ética, do comportamento, das atividades, da legalidade. Ele soube transitar entre todos nós.
Em momentos delicados por que passou este Senado
Federal no ano de 2009, ele foi um maestro no quesito harmonia. Então, deixo aqui exatamente os meus
lamentos por ter tido a oportunidade de conhecê-lo.
Faço aqui referência à Srª Claudia Lyra que era amiga
pessoal dele aqui no Senado. Todas as quartas-feiras
tinha o carinho de recebê-lo, o Senador Romeu Tuma
e outros Senadores, para um carinhoso cafezinho da
manhã que ela fazia aqui no gabinete dela. Talvez a
Srª Claudia Lyra seja uma das maiores testemunhas
de como, na verdade, era o temperamento do Senador Romeu Tuma. Era uma alma extraordinária. Era
um homem bom. Um homem que, na verdade, atuava de forma dura quando necessário, reﬁro-me a sua
atividade proﬁssional passada, mas que, nesta Casa,
teve a sensibilidade, talvez por inspiração divina, junto
conosco, de ser um grande companheiro.
Então, nossos lamentos pela morte do nosso
querido e inesquecível Senador Romeu Tuma que, na
tarde de hoje, foi sepultado.
Romeu Tuma teve liderança tão forte que, mesmo tendo passado 60 dias afastado das campanhas
eleitorais, teve mais de três milhões de votos em São
Paulo. Não é fácil. O Brasil sabe o que são três milhões
de votos. Mesmo estando no leito de um hospital, em
uma UTI há mais de 56 dias, ele teve mais de três milhões de votos. Talvez uma homenagem que o povo
de São Paulo...
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me Senador. Foram 3.960 (três milhões, novecentos
e setenta) votos; praticamente quatro milhões.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB
– PB) – Quatro milhões. Talvez esta tenha sido uma
homenagem que o povo de São Paulo quis fazer ao
nobre Senador Romeu Tuma.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Para
quem não pôde fazer campanha, já que estava em um
leito na UTI do Hospital Sírio Libanês...
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Além do mais, é uma campanha silenciosa, porque desde que se internou, o Senador esteve em coma
sedado, em coma induzido, portanto, não teve condições de fazer campanha. Então, esses quase quatro
milhões de votos talvez tenham sido exatamente uma
homenagem, a marca registrada no Estado de São
Paulo deixada pelo Senador Romeu Tuma.
Outro tema que gostaria de trazer também rapidamente, nobre Senadora, é uma referência ao aniversário, no dia de hoje, do nosso Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva.
Existem correntes favoráveis, outras desfavoráveis; as pesquisas de opinião mostram que o seu
Governo tem uma aceitação de mais de 83%, o que
signiﬁca que sobram, dos discordantes, apenas 7%,
o que é justiﬁcável, e toda a liderança tem oposições,
porém é inegável que o Presidente Lula trouxe o País
para um novo patamar.
O pensamento focado no social, em fazer com
que as camadas mais baixas da população, da qual
o mesmo teve origem, pois, o Presidente Lula, assim
como eu, nascemos em Pernambuco. O Presidente
Lula nasceu numa cidade do interior, teve diﬁculdade no início de sua vida no interior de Pernambuco,
depois migrou com a família para São Paulo e hoje é
um inconteste líder nacional. Estará encerrando seu
mandado ao ﬁnal do ano com esses níveis de aceitação. Então, no dia do aniversário de Sua Excelência,
ele merece que seja feita por mim e pelos brasileiros
essa homenagem de reconhecimento. Um cidadão
que não teve as oportunidades que muitos de nós tivemos no tocante à educação, mas que conseguiu,
com o seu talento e sua genialidade, superar tudo
isso. Não é fácil. Nada no mundo acontece por acaso.
Não foi por acaso que o Presidente Lula alcançou a
Presidência da República, e não foi por acaso que o
Presidente Lula está tendo os níveis de aceitação de
seu Governo pelo povo brasileiro. Na verdade, é uma
situação invejável. Nenhum outro Presidente brasileiro teve esses níveis de aceitação, principalmente no
ﬁnal de governo. Tê-los no começo de governo é muito
fácil. O Presidente Obama, nos Estados Unidos, teve
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uma aceitação consagradora no início do seu governo; porém, hoje, nos Estados Unidos, as pesquisas de
mercado apontam 36% apenas das opiniões favoráveis
ao governo Obama.
O Presidente Lula, diferentemente, tem cerca de
83% de brasileiros que acham que o Governo de Sua
Excelência e a sua gestão estão entre boa, excelente, ótima, pelo menos razoável. Isto é muito importante para nós todos, brasileiros. Vamos nos despir das
facções partidárias. Sei que V. Exª, Srª Presidente, é
ﬁliada a um partido que faz oposição ao Presidente
Lula, mas V. Exª, como mulher, como empresária,
conﬁdenciava-me que, muitas vezes, em Jaraguá do
Sul, fazia vendas de sapatos, de seus produtos – V.
Exª que tem o esposo também dedicado à atividade
empresarial –, e que pôde constatar que navegamos
em um País diferente, em um País que tem uma classe média maior e uma classe média maior signiﬁca
democracia, signiﬁca mercado interno, que foi capaz,
inclusive, de superar as diﬁculdades internacionais. O
Brasil só ultrapassou essas diﬁculdades internacionais
graças exatamente ao nosso mercado interno, não somente quanto ao número de habitantes, mas no que
diz respeito ao poder aquisitivo que essa população
pouco a pouco está conseguindo obter.
Srª Presidente, eu havia pensado em fazer aqui
uma brincadeira, mas o clima está tão sério hoje que,
na verdade, vou evitá-la. Talvez, ao ﬁnal do meu pronunciamento, eu a faça, mas vou sublimá-la agora.
Eu trazia aqui no bolso uma arma que considero hoje
como arma letal internacional, e que os países do
mundo estão certamente muito ansiosos em descobrir
a receita brasileira, porque é uma arma leve, é uma
arma de fácil portabilidade, é uma arma que inclusive
quando atinge as pessoas, às vezes até não só cria
obstáculo no momento, mas também é capaz de alterar
memórias, de fazer com que as pessoas ﬁquem com
falta de memória. Mas, vou sublimar esse assunto no
momento para deixá-lo para o ﬁnal.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amanhã,
28 de outubro, é o Dia do Funcionário Público.
Na semana que vem, celebraremos, no Senado,
o transcurso de mais um Dia do Servidor Público, servidores que serão homenageados. Entendo bastante
salutar a alteração desta data, ou seja, que tais referências aconteçam na próxima segunda-feira.
Lamentavelmente, amanhã não estarei aqui, razão pela qual antecipo essa homenagem aos funcionários públicos brasileiros. Estarei viajando na noite de
hoje e não poderei comparecer à sessão dedicada à
comemorar o Dia do Servidor Público, razão pela qual
antecipo para hoje as minhas felicitações a todos os
servidores do Poder Público brasileiro.
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É com satisfação, Srª Presidente, que constatamos que a qualiﬁcação geral do servidor público no
Brasil passa, nas últimas décadas, por uma fase de
inegável ascensão. Desde que, em 1988, a Constituição
Federal instituiu a obrigatoriedade do concurso público
para o ingresso nas carreiras municipais, estaduais e
federais, o que observamos foi o contínuo crescimento
qualitativo do serviço público brasileiro.
Nosso serviço público é cada vez mais transparente, qualiﬁcado e proﬁssional. Raríssimos são
os órgãos públicos que não contam com um sistema
de medição de desempenho e de produtividade e um
conjunto de objetivos, metas e princípios que guiam
a sua atuação.
Com a redemocratização, em 1985, e com o advento da Constituição Federal e do Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos Civis da União, em 1988
e em 1990, respectivamente, iniciou-se um período de
seleções regulares e democráticas que, paulatinamente, vêm depurando o funcionalismo público brasileiro e
garantindo a contratação de pessoal altamente capaz
e qualiﬁcado.
Se considerarmos, por exemplo, o período de
2003 a 2009, constataremos que o número de servidores civis do Poder Executivo Federal com nível
educacional superior cresceu 26% e a quantidade de
servidores com pós-graduação aumentou 75,4%, ao
passo que o número de servidores somente com nível
fundamental diminuiu 14%.
Srªs e Srs. Senadores, a capacitação e a crescente qualiﬁcação do serviço público brasileiro são
fenômenos que precisam ser entendidos de um ponto
de vista amplo, que abarque os grandes movimentos
socioeconômicos que o Brasil vem atravessando no
último quarto de século.
Um país como o nosso, em excelente fase do
ponto de vista econômico e amadurecido do ponto
de vista da urbanização e da democratização, naturalmente, requer um quadro de servidores públicos
competentes, preparados e em quantidade suﬁciente
para atender a crescente demanda por serviços públicos de qualidade.
O Brasil possui, segundo o IBGE, cerca de 10
milhões de servidores públicos. Esse número corresponde a 5,4% dos habitantes do País e a 11% do total
de pessoas ocupadas no mercado de trabalho.
Pode parecer, à primeira vista, um número exorbitante de servidores, e essa é justamente a visão do
senso comum. Estamos acostumados a ouvir, todo
vez que um novo concurso público é anunciado, que
o Estado brasileiro é um elefante branco, que a máquina pública está inchada e que o quadro de servidores
públicos federais, estaduais e municipais tem gente
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saindo pelo ladrão. Essa impressão é completamente enganosa. Para um país com o potencial de crescimento do Brasil, o quadro de servidores públicos é
até bastante modesto.
De acordo com uma pesquisa feita pelo IPEA em
2009, o Brasil tem menos servidores públicos, relativamente à população ocupada, do que, por exemplo,
nossos parceiros do Mercosul – Argentina, Paraguai
e Uruguai.
Pesquisamos mais, pensando que o comparativo,
talvez, em se tratando de países sul-americanos, não
fosse o apropriado. Nossos irmãos do norte do continente também têm quadros funcionais mais inchados
do que o nosso. No Canadá, os servidores públicos
compõem 16,3% do total de ocupados. Nos Estados
Unidos, onde se costuma dizer que o Estado é mínimo
e a esmagadora maioria dos postos de trabalho está
na iniciativa privada, os servidores públicos representam 15% dos trabalhadores empregados. No Brasil,
lembramos mais uma vez, esse percentual é de 11%.
Então, aquele modelo americano, aquele modelo canadense, é um modelo que concentra mais o emprego
de funcionários públicos.
Na Europa não é diferente – França, Espanha,
Alemanha, Finlândia, Suécia, todos esses países apresentam percentuais superiores ao do Brasil. Na Dinamarca, quase 40% das pessoas ocupadas são servidores públicos.
É errada, portanto, a impressão de que o Estado brasileiro emprega uma parcela inaceitavelmente
grande da força de trabalho do País. Também é falsa a
ideia de que a esfera federal concentra a maior parte
dos servidores. Isso já foi verdade. Em 1950, 55% dos
servidores públicos trabalhavam na esfera federal, enquanto 12% eram funcionários municipais. Hoje, porém,
graças ao crescimento do municipalismo, provocado
pela Constituição de 1988, a situação se inverteu: o
Poder Público Federal emprega apenas 15% do total
de servidores, ao passo que os Municípios brasileiros
concentram 50% dos funcionários públicos.
O perﬁl do funcionalismo público brasileiro, dessa
forma, se aproxima cada vez mais do perﬁl do quadro
de servidores dos países economicamente mais avançados: trabalhadores competentes e qualiﬁcados, com
nível de educação alto e carreiras bem estruturadas.
É inevitável, todavia, que essa nova realidade
vivida pelo serviço público brasileiro traga consigo,
também, a necessidade de medidas que ajustem essa
categoria às demandas sociais e econômicas dos tempos atuais. Para ilustrar esta aﬁrmação, basta dizer
que estamos diante de novas e necessárias reformas
trabalhistas e previdenciárias que afetarão não apenas
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o servidor público, mas o conjunto de toda a classe
trabalhadora do País.
Tais reformas, embora sejam necessárias, não
são populares, como indicam as conturbações sociais
que a sociedade francesa atravessou recentemente.
Os trabalhadores franceses estão bastante insatisfeitos
com a reforma proposta pelo Presidente Sarkozy, mas
o item que pareceu causar maior comoção popular foi
o aumento da idade mínima de aposentadoria de 60
para 62 anos.
No Brasil, em que homens e mulheres se aposentam, respectivamente, com 54 e 52 anos em média, a adoção de uma idade mínima similar às que vêm
sendo aplicadas nos países desenvolvidos parece ser
inevitável.
Segundo o IBGE, a população brasileira com mais
de 60 anos vai triplicar até 2050. Por mais impopular
que seja a medida, a adoção de uma idade mínima
para a aposentadoria condizente com essa nova realidade é algo praticamente inevitável.
No Chile e na Argentina, poucas pessoas se aposentam com menos de 60 anos. Na Alemanha, a idade
mínima para se aposentar é de 67 anos.
A Previdência brasileira diﬁcilmente arcará com
os custos do envelhecimento populacional do País sem
que se realize uma reforma Previdenciária que provavelmente contemplará, entre outras medidas, a adoção
de uma idade mínima para aposentadoria.
Tais desaﬁos, contudo, fazem parte do processo de crescimento de qualquer instituição. E o serviço
público brasileiro, disso não resta dúvida, é uma instituição em constante aperfeiçoamento, que contribui
diretamente para o desenvolvimento do País.
Nossos parabéns, portanto, aos servidores públicos brasileiros por toda a dedicação que devotam ao
Brasil. E o nosso desejo de que as eventuais reformas
possa encontrá-los cada vez mais fortes, organizados,
qualiﬁcados, competitivos, verdadeiramente merecedores do orgulho que nós, brasileiros e brasileiras,
lhes devotamos.
Encerrando, Srª Presidente, gostaria de particularizar minha homenagem, neste momento, aos
servidores públicos do Estado da Paraíba, que, com
abnegação e espírito público, trabalham anônima e
incansavelmente na construção silenciosa do Estado
progressista com que todos sonhamos.
Parabenizamos também, Srª Presidente, todos os
Senadores desta Casa, pois sou testemunha da sua
atuação, e os membros do nosso gabinete e dos demais
gabinetes dos 81 Senadores do Senado Federal.
Gostaria também, Srª Presidente, de parabenizar,
em especial, o trabalho da Secretaria-Geral da Mesa.
Srª Presidente, a senhora é testemunha de que nós
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Senadores fazemos pronunciamentos de mais de um
hora, nós nos alongamos em pronunciamentos que às
vezes ultrapassam as 22 horas, e a Secretaria-Geral da
Mesa, a estrutura da Secretaria-Geral da Mesa, está
aqui presente no dia seguinte, às sete da manhã, com
todo o trabalho do dia anterior em dia, preparando-se
para um novo dia, para as missões de um novo dia. E
às 14 horas, impreterivelmente, estão todos a postos,
taquigraﬁa e demais auxiliares, para fazer este complemento de atuação de todos nós, Parlamentares.
Então, gostaria, de fazer essa referência especial à
Secretaria-Geral da Mesa e a todos os servidores do
Senado Federal.
Para encerrar, vou tentar fazer aquela brincadeira.
Trouxe em meu bolso, Senador Alvaro Dias, uma arma
poderosíssima. Senador Suplicy, atenção, um minuto,
por favor. Estou trazendo aos Senadores uma arma
letal. Na verdade, o Brasil talvez tenha desenvolvido
essa tecnologia com grande excelência, com grande
ineditismo. O governo americano, para atingir Bin Laden, e os governos do mundo, para potencializar suas
armas, talvez possam fazer. O Brasil até corre o risco
de, como o Irã, estar sendo monitorizado, no tocante
ao enriquecimento do urânio. O Brasil, na verdade,
deve estar sendo, a partir desses últimos momentos,
monitorizado no tocante ao enriquecimento, Srª. Presidente, da celulose. É uma grande arma feita à base
de celulose, que o Brasil acabou de desenvolver e que
está sendo usada em todo País. É muito perigosa, letal e que causa inclusive o esquecimento. Nos últimos
momentos, temos identiﬁcado que as pessoas que às
vezes são atingidas por esse petardo letal caem no
esquecimento, e não se lembram de licitações feitas
em governos anteriores, há poucos meses, em que os
mesmos estavam no comando. Em licitações, Srª Presidente, diminutas, licitações de mais de R$2 bilhões.
Mas esta arma letal tem gerado o esquecimento.
Concedo um aparte ao Senador Suplicy.
Senador Alvaro Dias, tentarei encerrar para não
perturbar a viagem de V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senador Roberto Cavalcanti, pelo que V. Exª demonstra,
por ser um pouco pequena essa arma, parece ser
uma bolinha de papel, uma bola de papel, não sei. É
fato que, há poucos dias, pudemos ver, pela televisão,
que o candidato José Serra foi atingido por algumas
pessoas que agiram de maneira que não me parece
ter sido a mais adequada. Depois, foi dito que também
houve um carretel de ﬁta crepe, que teria batido em
sua cabeça. Nenhum dos que estavam ali perto dele
acabou mostrando... Não sei o que aconteceu com o
carretel... Mas, de fato, eu mesmo pude notar, no dia
seguinte, que ele estava com uma marca. Não saiu san-
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gue, mas havia uma certa marca na cabeça. Então, é
provável que tenha ocorrido. Mas o que eu gostaria de
transmitir e reﬂetir sobre isso, Senador Roberto Cavalcanti, é que nós deveríamos conclamar os brasileiros,
os partidários de José Serra e os partidários de Dilma
Rousseff, para, até domingo próximo – inclusive ouvi
isso da própria Dilma Rousseff –, respeitar o eleitor,
que é o personagem principal desta semana. Domingo, dia 31. Vamos realizar um esforço para não aceitar
qualquer tipo de provocação, de minimizar qualquer
provocação que possa conturbar o processo democrático tão bonito que o Brasil viverá neste domingo. Era
isso o que eu gostaria de registrar, fazendo um apelo
a todos, os que estamos apaixonados pela Dilma ou
por José Serra: vamos ter uma atitude sobretudo de
respeito para com o outro e conclamar a todos para
que reﬂitam bem sobre o que será melhor para o Brasil. Muito obrigado.
O SR. ROBERTO CAVALCANTI (Bloco/PRB –
PB) – Agradeço e parabenizo V. Exª pelo enfoque da
abordagem. E diria: o Senador Pedro Simon esteve aqui
na semana passada e nesta semana enfocando dois
temas importantíssimos a respeito desses incidentes.
Um que se reportava à não-violência, a que nós todos
nos acostamos e concordamos. Com esta eleição democrática, o Brasil está dando um exemplo ao mundo
do respeito à democracia e do repúdio a qualquer ato
de violência. Eu, na verdade, concordo com isso. Fiz
essa ilustração da peteca porque, na verdade, as coisas foram... Em função das eleições, tudo acontece,
tudo é maximizado. É inteiramente plausível que isso
ocorra. Mas, fundamentalmente, o nosso apelo, que
também foi tema do pronunciamento de hoje do nobre
Senador Pedro Simon, é para que passemos a discutir propostas de governo e não que estejamos aqui a
fazer acusações recíprocas, de que o público brasileiro cansou. V. Exª tem toda razão de que temos que
paciﬁcar, temos que fazer com que o povo brasileiro
saiba quais são as propostas efetivas para os diversos
questionamentos econômicos, sociais e jurídicos que
o brasileiro terá.
Srª Senadora, agradeço por demais a tolerância,
mesmo considerando que V. Exª talvez tenha temido
as armas letais que trago aqui no bolso.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Roberto Cavalcanti, a Sra. Níura Demarchi deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Roberto Cavalcanti.
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Com a palavra, pela inscrição, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não farei referência
à brincadeira do Senador Roberto Cavalcanti, mas
ele me inspira a fazer referência à postura de deboche adotada pelo Presidente da República, que não
guarda nenhuma relação com as suas obrigações de
preservar a liturgia do cargo que exerce em nome do
povo brasileiro.
É preciso dizer, antes de tudo, que Lula foi eleito
para governar o País e não para fazer campanha eleitoral com a máquina pública, como tem feito. É preciso
dizer que Lula foi eleito para garantir segurança pública à Nação, garantir paz, tranquilidade e segurança
para o povo brasileiro, e não para exaltar a violência,
como o fez, em relação à violência praticada contra o
candidato de oposição no Rio de Janeiro.
Debochem, se desejarem debochar, do gesto de
militantes que foram apanhados em ﬂagrante, fotografados no ato da violência, num primeiro plano, e, depois, em outra oportunidade, fotografados abraçados
ao Presidente Lula. Não importa o que se atirou sobre
a cabeça de José Serra; o que importa constatar é que
houve violência, e a violência deve ser condenada.
Nós estamos em meio a um processo eleitoral, que
é a essência do regime democrático, e não podemos
substituir o enfrentamento das ideias pelo enfrentamento rastaquera daqueles que adotam uma postura de
violência, para tentar contrapor-se ao seu adversário.
Este é um ponto.
O outro, Srª Presidente, é que se proclama demais, aqui e alhures, a popularidade do Presidente
da República. Não venho à tribuna para questionar
pesquisas que apontam essa popularidade, porque
as pesquisas de opinião pública estão vivendo o seu
inferno astral no Brasil. Mas quero colocar para análise
daqueles que nos honram com a sua audiência que
popularidade, avaliação positiva dos governos ocorrem,
muitas vezes, em função das circunstâncias.
A avaliação é feita muito mais em função dos resultados alcançados, do que, propriamente, do desempenho apresentado por quem governa, porque existem
fatores externos e internos que inﬂuem relativamente
nos resultados. Há resultados, que são consequência
daquilo que se plantou anteriormente; há resultados,
que são também consequência de um cenário internacional extremamente favorável, que contribui para que
o desempenho econômico de todos os países reﬂita
na qualidade de vida da população.
Nós já estamos cansados de dizer que Lula colheu frutos de uma safra plantada por governantes que
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o antecederam, desde Itamar Franco, especialmente
com o Plano Real, passando por Fernando Henrique
Cardoso, com o lançamento de pressupostos básicos
essenciais para assegurar estabilidade econômica,
sustentabilidade ﬁnanceira, para recuperar a competitividade da economia e para instituir a responsabilidade ﬁscal como meio para se alcançar uma gestão que
corresponda às expectativas da Nação e que possibilite
o desenvolvimento econômico. Essas são premissas
básicas, que não podem ser ignoradas.
A imprensa internacional, os analistas, os especialistas em economia, quando se referem ao desempenho atual do Brasil, não se esquecem de compartilhar
méritos com governos que antecederam o atual.
Mas quero, já que fui autorizado pelo debate de
hoje, dizer que a obra mais deplorável da gestão Lula
foi a da desconstrução da verdade, a da consagração
da mentira como ferramenta utilizada para sustentar
popularidade e, sobretudo, acobertar falcatruas.
A obra deplorável foi também a adoção de um
modelo de cooptação rastaquera de aliados para a
sustentação política do Governo. Foi a apresentação
de um viés totalitário que se reﬂete na política diplomática de quem homenageia ditadores mundo afora e
que se reﬂete internamente nesse cerco à imprensa,
que decorre desde o início do mandato do Presidente
da República – cerco este muitas vezes frustrado, mas
que é alvo de uma insistência.
Eu gostaria, antes de abordar esse cerco à imprensa, que hoje se desenvolve já em seis Estados
do País, de dizer que, já que me referi a uma obra deplorável, a parte mais lastimável dessa obra é aquela
que diz respeito à ética. Não há como não proclamar
uma indignação latente que, certamente, permeia hoje
o dia a dia, o cotidiano de milhares de brasileiros de
bem. Como suportar a impunidade diante de tantos
escândalos que brotaram exatamente do Palácio do
Planalto, na sala ao lado daquela em que trabalha o
Presidente da República?
É impossível enumerar aqui todos esses escândalos. São tantos que, certamente, a nossa memória não
alcançaria todos eles. Há aqueles que, naturalmente,
tiveram maior presença na mídia e que, por isso, estão vivos na memória popular. Quem não se lembra do
mensalão, com os seus mensaleiros escandalosos?
Quem não se lembra do escândalo dos cartões corporativos? O mensalão foi idealizado logo ali, no Palácio do
Planalto. Onde foi que se acobertaram mais despesas
com a utilização de cartões corporativos? Logo ali, no
Palácio do Planalto. Sigilo absoluto, segredo de Estado.
O povo não tem o direito de saber em que o dinheiro
do imposto, que paga com tanto sacrifício, está sendo
aplicado a partir do Palácio do Planalto. Alegam ques-
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tões de segurança nacional, como se esses recursos
estivessem sendo utilizados para adquirir armas pesadas, provavelmente escondidas nos subterrâneos do
Palácio do Planalto; como se o País estivesse sendo
ameaçado por forças externas virulentas e como se
estivessem a ser exigidas despesas com a aquisição
de instrumentos para enfrentar os invasores.
Ora, Srs. Senadores, os escândalos da Erenice,
esses foram os últimos. Mas eles ocorreram quando?
Quem era a Ministra-Chefe da Casa Civil quando ocorreram os fatos que levam Erenice ao inferno astral, depondo na Polícia Federal, escondendo fatos, sonegando
informações? Quem era a prestigiada Ministra-Chefe
da Casa Civil do Presidente da República?
A Erenice foi demitida, porque estava Ministra. A
ex-Ministra estava em campanha, não estava Ministra.
Teria sido demitida quando a imprensa denunciou os
escândalos? Obviamente, sim, teria de ser demitida.
E o País vai assistir a isso passivamente? Onde está
nossa capacidade de indignação? A Erenice agora é a
única culpada? Ela foi a produtora de todos os fatos?
Só ela é responsável por tudo que ocorreu? Ela é que
tem que pagar essa conta? Ninguém mais?
Eu não posso deixar de me lembrar também de
outros fatos que desconstroem a imagem de alguém
que deseja ser Presidente da República. A negociata
da Varig, por exemplo. Alguém se esqueceu disso?
Eu não me esqueci. Essa negociata ocorria onde? Os
empresários interessados compareciam a que lugar,
a que gabinete? Aqui, logo ali, no Palácio do Planalto. E quem era a Ministra-Chefe da Casa Civil? A Srª
Dilma Rousseff.
Por que esquecer esses fatos? Aﬁnal, isso não
é importante para o País? O Brasil tem que ser esse
paraíso da corrupção e da impunidade? Qual é o momento mais adequado para debater essas questões?
Não seria este o momento mais adequado, na antevéspera do julgamento popular, quando o eleitor se
transforma em juiz?
É preciso que os brasileiros decidam. Nós somos
livres. Vamos votar e escolher. Nós temos o direito de
fazer a opção, a opção de votar fechando os olhos
para a corrupção, para a prepotência, para a mentira,
e a de votar como quem quer empalmar a bandeira da
dignidade e da decência.
É hora de reabilitar valores essenciais, sustentados ao longo da história pela sociedade brasileira. Ou
não têm mais importância a ética, a verdade, a dignidade, a honestidade? Não são mais palavras para o
nosso cotidiano, para o cotidiano dos que governam o
País? Que Brasil desejamos nós? Que Brasil emergirá
das urnas no próximo domingo? Nós não aprendemos
com tantos escândalos?
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E o trabalhador que ganha pouco? E aquela família que vive do Bolsa Família sabe, por exemplo, que
se tivéssemos o índice de corrupção da Dinamarca teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos
hoje, ou seja, que cada brasileiro estaria ganhando
70% a mais do que ganha hoje? Isso não tem nenhuma importância? Ou tem importância?
Vamos conviver com a corrupção? Vamos nos
entregar, entendendo que a corrupção é inevitável,
que temos que conviver com ela sendo cúmplices
ou beneﬁciários? Não. É possível, sim, combater a
corrupção. Ela existe, não é de hoje, não é recente;
é antiga, é histórica, ninguém está aqui aﬁrmando injustamente que corrupção só existe no atual Governo;
sempre existiu, mas ela pode ser combatida, ela pode
ser reduzida, ela pode roubar menos dos sonhos e das
esperanças do povo deste País, porque são sonhos e
esperanças que são, no dia a dia da corrupção, roubados do povo brasileiro.
Eu não tenho nenhuma dúvida em aﬁrmar, não
precisaria analisar nenhum outro quesito, não precisaria analisar nenhuma outra performance, deste ou
de outro governo, bastaria esse item para que a condenação se efetuasse. Um cidadão de bem não pode
deixar de repudiar um governo de corrupção, não pode
deixar de condenar um governo cúmplice, negligente,
parceiro da corrupção; um governo que se alia a larápios de toda natureza não pode ser premiado com o
voto do povo honesto do Brasil.
Vou fazer ainda, Srª Presidente, uma apreciação
sobre aquilo que anunciei antes: o cerco à imprensa do
País. Vou ser sucinto, mas me lembro bem, Senadora
Níura, que um dos maiores líderes que conheci no Brasil, um dos que mais respeito, senão o que mais respeito, que respeitei, o presidente Ulysses Guimarães, no
dia 5 de outubro de 1988, empalmando a Constituição
nova, disse: “Esta é a Constituição Cidadã, a Constituição da democracia, da justiça social, da liberdade.
Deus nos ajude a fazer com que seja respeitada”. E
essa Constituição foi um marco na história do Brasil.
As conquistas democráticas, os capítulos referentes
a direitos humanos e a liberdades individuais ﬁzeram
desta Constituição, sem dúvida, o documento histórico
da democracia no nosso País. E toda vez que alguém
tenta alvejar princípios básicos desta Constituição nós
devemos reagir.
Desde 2003, o Governo Lula tentou cercear a
liberdade de imprensa em pelo menos seis ocasiões.
E, olha, cerceada a liberdade de imprensa, as demais
estarão comprometidas. A falência da liberdade de imprensa é a morte das demais liberdades.
Thomas Jefferson, muito mais radical do que
nós em relação à liberdade de imprensa, aﬁrmava
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simplesmente o seguinte: “Entre um governo sem imprensa e uma imprensa sem governo, preﬁro a última
alternativa”.
Mas o Presidente Lula tentou cercear a liberdade de imprensa em pelos menos seis ocasiões. E vou
fazer um relato sucinto.
A expulsão do jornalista Larry Rohter, em maio de
2004. O Planalto chegou a anunciar a expulsão desse
jornalista, correspondente do The New York Times. O
motivo foi uma reportagem em que ele relatava o fato
de o Presidente Lula gostar de bebidas. Então, esse foi
o primeiro ato de cerceamento da imprensa: tentativa
de expulsão de um jornalista.
Conselho Federal de Jornalismo, agosto de 2004.
A missão do órgão, que o Governo tentou criar por meio
de um projeto de lei era “orientar, disciplinar e ﬁscalizar” jornalistas, ou seja, controlar a imprensa. Diante
das reações, o projeto foi engavetado.
Projeto Mordaça, agosto de 2008. O Ministro Tarso
Genro enviou ao Congresso projeto de lei que prevê
quatro anos de prisão para quem divulgar o conteúdo
de grampos, ou seja, jornalistas. O projeto ainda tramita
na Câmara. Para dar um exemplo, esse grampo que foi
divulgado, essa gravação que foi divulgada pela revista
Veja sobre dossiês, esta divulgação poderia implicar
aí essa penalidade da prisão de jornalistas.
O PNDH-3, dezembro de 2009, veio disfarçado
de pacote de providências de apelo humanitário, mas
contrabandeava medidas que possibilitavam a cassação de concessões de emissoras de rádio e de TV
por comitês compostos de integrantes nomeados pelo
Governo. Caiu diante da reação da sociedade.
O programa de Governo do PT – julho de 2010.
No programa de Governo do PT, aprovado por Dilma
Rousseff, lia-se que o Governo poderia interferir na
programação, no gerenciamento e na propriedade das
emissoras de rádio e tevê. A péssima repercussão do
documento fez com que o PT o modiﬁcasse, mas, mesmo alterado, ele continuou defendendo veladamente
o controle da imprensa.
Eu poderia enumerar aqui alguns ataques do
Presidente Lula à imprensa; foram vários, em várias
oportunidades. Por exemplo, depois que a imprensa
trouxe à tona os escândalos da Casa Civil, Lula fez
três discursos em que atacou os jornalistas. Em Juiz
de Fora, disse que “os veículos inventam coisas contra
ele”; no dia seguinte, declarou que iria “derrotar jornais
e revistas que se comportam como se fossem partido
político”; depois, disse: “Liberdade de imprensa não
signiﬁca que você pode inventar coisa o dia inteiro”.
Quem pode inventar coisa o dia inteiro é Presidente da República. É uma questão subjetiva: quem
inventa e quem não inventa.
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A democracia pressupõe o contraditório. Divergir,
criticar, denunciar e se opor está no cerne da democracia. Se o totalitarismo de quem governa o País ameaça
a imprensa, estamos a exigir pronta reação, não apenas dos órgãos de comunicação do País, ameaçados
na liberdade de informar, mas de todos os brasileiros,
especialmente daqueles que representam a população no Parlamento ou em qualquer outro mandato
que exerça. Como o faz a OAB. A OAB vai questionar
a constitucionalidade da lei de controle da imprensa,
se ela vigorar. Essa iniciativa já está em curso em seis
Estados, e o que mais assusta é veriﬁcar que ousam
até mesmo durante a campanha eleitoral. Nem mesmo
esperam passar o debate eleitoral, ou seja, estão tão
seguros de que a população brasileira está disposta a
aceitar imposições dessa natureza que ousam iniciálas durante o processo eleitoral.
É condenável a iniciativa. Não queremos saber
de onde vem essa iniciativa, de que partido. Os projetos, quase todos, foram apresentados nessas assembleias por parlamentares do PT, mas isso não nos
importa; o que importa é combater a iniciativa. Esse
cerco à imprensa tem que ser contido, em nome do
Estado de direito. É evidente que há inconstitucionalidades ﬂagrantes, e a OAB aﬁrma que questionará a
constitucionalidade se essa lei entrar em vigor nesse
ou naquele Estado.
Diz a OAB:
As balizas constitucionais para o exercício da liberdade de imprensa devem ser objeto de apreciação
do Poder Judiciário, resguardando-se o devido processo
legal, sendo indevido transferir tal atribuição a órgão
de controle vinculado ao Executivo.
São preocupações que devem estar presentes,
agora, nesta semana que antecede o voto do eleitor.
Nós estamos preocupados. Não há como não
sustentar uma posição de preocupação diante de ameaças dessa natureza. Não basta a denúncia; é preciso
uma reação comportamental. Não há como aceitar o
cerceamento da imprensa votando favoravelmente a
quem cerceia a imprensa. Não há como justiﬁcar uma
postura contrária ao cerceamento da imprensa se a
avalizamos através do nosso voto.
Antes de concluir, concedo o aparte à Senadora
Níura Demarchi, de Santa Catarina.
A Srª Níura Demarchi (PSDB – SC) – Obrigada,
Senador Alvaro Dias, honra-me poder aparteá-lo. Agradeço e quero dizer a V. Exª que, aqui, muito aprendi
com a permanente vigilância que V. Exª tem sobre a
nossa Constituição Federal, sobre o direito do nosso
povo brasileiro, de forma que o nosso pensamento, a
liberdade, os ideais democráticos do nosso País não
sejam abafados. Isso ocorre principalmente agora, no
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momento em todo este nosso povo brasileiro, que, junto
com Ulysses Guimarães, que o senhor aqui citou... E
me fez lembrar uma breve conversa com amigos catarinenses que estiveram aqui comigo hoje pela manhã
e que estão agora neste plenário – falarei sobre isso,
depois, no meu pronunciamento. Falávamos dessa presença de 22 anos atrás, da promulgação dessa Constituição Federal que trouxe a toda a nossa gente uma
grande esperança de um País altamente democrático,
de um País que busca, através de toda a cultura de seu
povo, mas especialmente de toda uma cultura política.
Desde o Império que se busca, e nós conseguimos há
muito pouco tempo – o senhor coloca isso muito claramente no Senado Federal, em todos os seus pronunciamentos – essa posição da presença da liberdade e
do não cerceamento dessa liberdade, especialmente a
de expressão, no qual a imprensa faz o grande papel,
que não é para confundir a Nação, mas para alertar a
nossa Nação de que devemos ser vigilantes, atuantes
e formadores sempre de um País que aprofunda, a
cada dia mais, a sua democracia. Eu quero parabenizar V. Exª e dizer, também, Senador Alvaro Dias, que,
dentro de um regime democrático que existe hoje, e
especialmente também em Santa Catarina – e sei que
no seu Estado esta condição existe também e também
em todos os Estados da Federação –, nós temos que
realmente tratar isso como o senhor trata, sem o medo
de dizer a verdade, sem tampar o sol com a peneira,
como dizemos lá em Santa Catarina. Nós temos que
mostrar, às claras, as verdades dos fatos e a verdade
do que é. Nós temos dois legados importantíssimos – e
V. Exª falou, perfeitamente, no legado, tanto de Fernando Henrique, de Presidentes da República e da nossa
cultura política de todos os anos que se sucederam a
esses 22 anos da Constituição Federal. Tem o legado
do Presidente Lula, e quero cumprimentá-lo pelo seu
aniversário, por esse homem público que é e o que
representa hoje ao povo brasileiro, mas não podemos
esquecer que realmente toda essa popularidade, toda
essa celebração em torno desse homem público não
pode levar à condição de se taparem as formas de
liberdade deste País, condicionando as posições e
o continuísmo. Quero cumprimentar V. Exª por essas
aulas que tive aqui na sua presença. O senhor é um
defensor alto, de grandeza, de homem público; é um
exemplo para o Brasil pela coragem e determinação
em defender os princípios fundamentais e a nossa
garantia fundamental de ter voz e de desenvolver a
democracia do nosso País. Muito obrigada.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Obrigado,
Senador Níura Demarchi. Foi uma honra para todos
nós, colegas de PSDB e para todo o Senado, sua presença durante esse período aqui. Lamentavelmente,
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logo terá de ir embora, pois o Senador Colombo deve
retornar até o ﬁnal do mandato, até assumir o Governo
de Santa Catarina.
Foi uma honra para todos nós a sua presença,
sobretudo a sua competência, a sua visão do que é
importante para o País, a capacidade que tem de deﬁnir
prioridades. Isso é essencial na vida pública brasileira.
Nossos cumprimentos a V. Exª.
Tenho mais dois apartes, Srª Presidente, que vou
conceder, embora eu já estivesse aqui preocupado por
ter utilizado demais o tempo.
Concedo o aparte primeiramente ao Senador
Eduardo Suplicy e depois ao Senador Roberto Cavalcanti.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Alvaro Dias, quero cumprimentá-lo por sua
batalha constante para evitar, em sua vida pública, que
haja problemas de desvios de recursos, de corrupção,
de falta de verdade, pela sua dedicação na apuração
dos episódios. Mas gostaria aqui de ressaltar que episódios de irregularidades têm ocorrido nos mais diversos governos. V. Exª até mencionou isso, mas parece
que os viu mais nos governos do Partido dos Trabalhadores. V. Exª não enfatizou da mesma forma o que
aconteceu, e muitas vezes de forma muito grave, com
governos do Partido Democratas ou do próprio PSDB.
Nesses últimos dias, conforme há pouco o Senador
Roberto Cavalcanti mencionou, houve uma situação
muito difícil para a gestão do Governador José Serra.
Ele e o próprio Governador Alberto Goldman estão dizendo que estão sendo tomadas todas as providências
no que diz respeito a uma licitação que, pelos indícios
denunciados pela Folha de S.Paulo, foi objeto de cartas
marcadas, tanto é que levou à suspensão do procedimento, de um contrato da ordem de R$4 bilhões. Toda
vez que houve algum problema – e houve problemas
na Casa Civil com a ex-Ministra, a Srª Erenice Guerra
–, houve a determinação do Governo do Presidente
Lula de imediatamente fazer a apuração dos fatos. Essa
decisão teve todo o apoio de nossa candidata Dilma
Rousseff, que ressaltou, inclusive no debate da Rede
Record, que, no âmbito de seu Governo, do Governo
do Presidente Lula e no âmbito do Governo que, avaliamos, será o dela, todo e qualquer problema dessa
ordem será imediatamente objeto de apuração pela
Controladoria-Geral, pelo Ministério Público ou pela
Polícia Federal. Inclusive, a apuração está sendo feita
e a própria ex-Ministra Erenice Guerra está tendo de
depor e explicar os fatos na Polícia Federal. Eu quero apoiar a iniciativa de V. Exª como também desejo
que haja todo rigor por parte dos órgãos responsáveis
pela apuração dos fatos. Com respeito à questão da
liberdade de imprensa, quero ressaltar que, quando
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a Ministra Dilma Rousseff divulgou, há poucos dias,
o Programa de Treze Pontos, no que diz respeito à
questão da democracia, da liberdade de expressão e
de imprensa, ali se defendeu, no Programa, a democracia plena sem quaisquer limitações, a liberdade de
expressão e de imprensa sem quaisquer limitações.
O Presidente do PT, José Eduardo Dutra, fez questão
de ressaltar que a liberdade de expressão é democracia plena e ponto, sem qualiﬁcações. Com respeito
às iniciativas que foram objeto de considerações, no
âmbito do Governo, ou por órgãos como resultado das
conferências nacionais, cabe ressaltar que, de fato, o
Governo resolveu não levar adiante qualquer iniciativa
que pudesse signiﬁcar uma restrição à liberdade de
imprensa. V. Exª agora ressalta que alguns governos
estaduais e algumas assembleias legislativas estão
recebendo iniciativas, seja de parlamentares estaduais, seja de governadores, para eventualmente limitar
o que poderá ser a questão de liberdade de imprensa
e a OAB expressou seu protesto. Mas vamos lembrar
que V. Exª disse, de passagem, que diversos partidos,
mas um dos partidos que apresentou um projeto para
transformar de Conselho Consultivo em Conselho Deliberativo e que foi listado como um dos Estados onde
há uma iniciativa nessa direção foi justamente o PSDB
do Governo do Estado de Alagoas, de nosso colega
aqui, ex-Senador Teotônio Vilela, hoje Governador,
que, na verdade, uma pessoa que sempre defendeu
a liberdade de imprensa. Não conheço os detalhes de
seu projeto, mas espero que não vá limitar a liberdade de imprensa e possa o Governador Teotônio Vilela
ouvir aqui a sua conclamação. Não vamos ter quaisquer restrições à liberdade de imprensa. Mas eu gostaria também de comentar, Senador Alvaro Dias, que
V. Exª como que menosprezou um pouco o fato de o
Presidente Lula ter hoje aprovação recorde, 82%, entre
todos os Presidentes da República, desde que se faz
essa mensuração do grau de aprovação. Eu gostaria
de ressaltar que isso leva em consideração os resultados efetivos do conjunto das políticas que levam a
um maior crescimento da economia em relação aos
anos anteriores, à compatibilidade desse crescimento com a estabilidade de preços, com a melhoria da
distribuição da renda e com a erradicação da pobreza
absoluta, numa sequência, ano a ano, desde de 2002,
2003, 2004 até hoje, consistentemente, e nós queremos justamente aperfeiçoar isso. Por essa razão, eu,
por exemplo, com todo o respeito pela opção de V. Exª
pelo nosso ex-colega aqui no Senado, o ex-Governador José Serra, expresso e conclamo os brasileiros a
votarem na Dilma Rousseff, porque acredito que ela
vai agir com muita correção. E ainda mais levando em
conta que aqui haverá Senadores aguerridos como
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V. Exª, muito atentos à seriedade do trato da coisa
pública, ela vai tomar todas as medidas para sempre
garantir a transparência e o procedimento de correção
na administração pública. Erros ocorrem. O ser humano muitas vezes comete erros, e nós precisamos estar
atentos para corrigi-los. Mas a preocupação de V. Exª é
também a minha preocupação. A preocupação é, portanto, muito saudável, mas, como o Senador Roberto
Cavalcanti, gostaríamos que V. Exª usasse também de
bastante equidade nas suas análises.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Suplicy, agradeço a V. Exª o aparte. É claro que eu
precisaria de mais um discurso para responder às
questões suscitadas por V. Exª.
Relativamente ao crescimento econômico, por
exemplo, teríamos de debater muito, porque não me
conformo com o crescimento alcançado pelo Brasil
nos últimos anos. Nós desperdiçamos oportunidades
preciosas de crescer muito mais, porque o mundo
cresceu bem mais. Se ﬁcarmos apenas na América
Latina, vamos veriﬁcar que o Brasil cresceu apenas
mais do que quatro países que não possuem as potencialidades econômicas de que somos detentores,
como Nicarágua, Paraguai e Equador. Apenas quatro
países cresceram menos do que o Brasil. Enquanto
em sete anos o Brasil cresceu 26,7%, nós tivemos
países crescendo 50%, 60% nesse período de sete
anos de governo.
É evidente que tivemos avanços econômicos e
sociais sustentados pelas premissas básicas plantadas anteriormente e, obviamente, com a manutenção
de propostas algumas delas com apelidos diferentes,
como, por exemplo, de Bolsa Escola para Bolsa Família
etc. Mas, de qualquer maneira, há que se considerar
que não houve a irresponsabilidade de tentar destruir
tudo o que havia de bom. Ao contrário, a manutenção
e a persistência na execução de programas existentes
anteriormente levaram o País a ter desempenho razoável. Mas para um inconformado como eu, que deseja
muito mais, foi pouco, porque tivemos oportunidades
de oferecer muito mais ao povo brasileiro.
As questões, por exemplo, referentes a obras públicas: certamente, seria possível fazer três vezes mais
o que se fez com o mesmo dinheiro se nós tivéssemos
um governo rigoroso em relação à questão ética. Ou
seja, há desperdício, nós não aproveitamos as oportunidades convenientemente. É por essa razão que –
disse antes –, muitas vezes, um governante é avaliado
pelo resultado e não pelo desempenho. Porque há uma
diferença entre resultado e desempenho.
Mas eu vou conceder o aparte ao Senador Roberto Cavalcanti.
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O Sr. Roberto Cavalcanti (Bloco/PRB – PB) –
Nobre Senador Alvaro Dias, na verdade eu tenho uma
grande admiração por V. Exª porque V. Exª é um combativo ﬁno, é um combativo que faz com que a harmonia deste plenário seja mantida; é um combativo que,
ao sair da tribuna, nós abraçamos e com o qual, de
forma indireta, nós nos desculpamos. Isso acontece
nos bastidores. O respeito, a admiração e o tratamento que nós reciprocamente temos são um dos grandes registros que levo da minha passagem aqui pelo
Senado Federal, até porque nós estamos sempre em
contraponto. V. Exª pensa de uma forma, e eu penso
de outra, mas nós nos respeitamos e nos admiramos.
Nós nos desculpamos nos bastidores, mas eu queria,
na verdade, me desculpar publicamente por ter trazido
para o plenário esta bolinha de papel que, na verdade,
acirrou os ânimos de V. Exª. Em respeito a V. Exª, eu
também gostaria de relatar que não li o material que
estava nas minhas mãos para ser lido aqui no plenário,
um material que está sendo divulgado na Internet e
do qual vou ler só o título: “Atingido por chuva de papel picado, Serra é hospitalizado”. Está aí na Internet.
Mas exatamente em respeito a V. Exª, eu não ﬁz isso e
não o faria. Mas eu gostaria de me adentrar num tema
que V. Exª abordou. Sempre procurei me informar das
atividades políticas de V. Exª, até para me espelhar,
mas nunca tive a oportunidade, exceto em algumas
incursões no campo da agropecuária, de ter um acompanhamento empresarial do trabalho de V. Exª. Queria
só dizer a V. Exª, no tocante à liberdade de imprensa
que, talvez neste plenário como um todo, mesmo no
dia em que ele estiver com todos os 81 Senadores,
poucas pessoas tiveram a convivência e a cumplicidade, no campo do jornalismo, no campo das comunicações, que eu tive a oportunidade de ter. Nossa família
tem um jornal há mais de 56 anos. Nós tivemos, em
1984, um crime em nossa família: foi assassinado um
sócio nosso, um primo nosso, garoto de 32 anos que
foi metralhado pelo governo, a mando do governo do
Estado à época, na porta da empresa, exatamente
porque denunciava corrupções no Estado da Paraíba, do governo de então. Nós somos extremamente
traumatizados com a violência no tocante à imprensa.
V. Exª tem a felicidade de fazer política num Estado
como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Estados do
Sul, V. Exª é do Paraná. Na verdade, esses Estados
têm uma dependência política diferente de Estados
mais pobres. Estados mais pobres radicalizam muito
a política. E nós na Paraíba fomos vítimas exatamente
dessa radicalização porque denunciamos. Nesse curto
espaço de tempo em que estou aqui no Senado Federal, ﬁz alguns projetos, poderia citar dois projetos, um
que visa à federalização dos crimes contra jornalistas.
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Signiﬁca que crimes praticados contra jornalistas sejam
julgados, sejam apurados pela Polícia Federal. Outro
projeto nosso é para que haja maior celeridade nesses
processos, que os crimes contra jornalistas tenham prioridade nas pautas de julgamento, nos trâmites legais
da Justiça brasileira, para que nós possamos minimizar a impunidade. Falo tudo isso para dizer que V. Exª
pode ter um pouco mais de tranquilidade com relação
ao que está sendo dito, porque estamos vivendo um
momento de campanha extremamente acirrado, nós
todos. Então, são levantadas bandeiras, mas, se nós
reﬂetirmos, poucos países do mundo têm a liberdade
de imprensa que o Brasil hoje vive. E nós nos acostamos a V. Exª no sentido de rogar e lutar para que ela
se mantenha. Estou favorável inteiramente a V. Exª no
tocante à preocupação, mas gostaria de tranqüilizar V.
Exª para dizer que nossa família amanhece e anoitece
pensando nisso. Então nós estamos tranquilos no tocante aos eventuais riscos por que passa a imprensa
brasileira. O Brasil está, após 1988, num nível democrático, após 1985, com a redemocratização, o Brasil
hoje é um país que está, como nós todos sabemos, num
avanço democrático fantástico; vencerá quem vencer;
tomará posse quem tomar; o Brasil não terá bravata,
não terá nenhum problema. A imprensa brasileira está
cumprindo o seu papel, tanto é que denuncia de um
lado e denuncia do outro. Publicaram-se denúncias sobre as pessoas que envolvem direta ou indiretamente
o PT e agora estão saindo denúncias com pessoas e
governos que estão do lado do candidato Serra. Parabéns à imprensa brasileira. Fica tranquilo V. Exª porque
a imprensa brasileira ultrapassa um grande momento.
Muito obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Roberto Cavalcanti. V. Exª é um exemplo
de elegância também, de democrata que aceita as opiniões divergentes, aceita o enfrentamento das ideias,
participa dos debates e com um elegância impecável.
Por isso, quando deixar esse mandato que exerce aqui
provisoriamente, certamente, deixará também saudade. Nós sentiremos a sua ausência.
Quero concluir, agradecendo a todos pela paciência e me desculpando por ter ocupado por muito tempo
esta tribuna, mas eu não podia deixar também de ouvir
os apartes dos ilustres Senadores, dizendo que é uma
necessidade esta reação. Ao reagir, não desacredito
do poder da imprensa nacional. Não tenho dúvidas de
que essas tentativas morrerão no nascedouro, porque
há uma força de resistência superior à força daqueles
que tentam cercear a imprensa no País.
Os órgãos de imprensa, os veículos de comunicação no País se tornaram tão fortes, prestam um
serviço de tamanha importância para o povo brasileiro
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que terão sempre a adesão da maioria da Nação. Não
creio no sucesso dessas iniciativas, mas o fato de não
acreditar no sucesso de iniciativas dessa natureza não
nos desobriga de reagir contra elas. E esse foi o objetivo da nossa presença na tribuna do Senado Federal
no dia de hoje.
Muito obrigado à Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Eu gostaria de anunciar a presença nas nossas
galerias dos estudantes do curso de Odontologia da
Universidade Federal de Goiás (UFG). Sejam muito
bem-vindos! É uma honra para o Senado da República recebê-los e recebê-las nesta tarde nas nossas
galerias.
Estavam também conosco – acabam de se retirar – estudantes do curso de Arquitetura da Universidade de Arquitetura do Estado de Washington, nos
Estados Unidos.
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Agradeço a todos e a todas a presença.
Antes de passar a palavra à Senadora Níura, vou
ler um requerimento que está sobre a mesa.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 840, DE 2010
Do Senador José Sarney e outros Srs. Senadores, solicitando, nos termos dos arts. 218 e 221 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento do
ex-Presidente da nação Argentina e Deputado Néstor
Kirchner, ocorrido nesta data, na cidade de El Calafate, na Província de Santa Cruz, Argentina: inserção
em Ata de voto de profundo pesar, apresentação de
condolências à família e ao povo argentino e representação do Senado Federal nos funerais.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência encaminhará o voto de
pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
Não havendo objeção...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Srª Presidente, peço a palavra.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo
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Suplicy, para encaminhar a votação do requerimento,
que é assinado pelo Senador José Sarney, Presidente
desta Casa, por nós e por outros Senadores.
Há também outro requerimento no mesmo sentido assinado pelo Senador Eduardo Suplicy e pelo
Senador Roberto Cavalcanti.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Passo a palavra ao Senador Eduardo
Suplicy, para que S. Exª faça a justiﬁcativa do requerimento de sua autoria pela morte do ex-Presidente da
nação Argentina e ex-Deputado Néstor Kirchner.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Senadora Serys Slhessarenko, gostaria de convidála a assinar o requerimento também. As Senadoras
e os Senadores presentes que também desejarem
assinar esse requerimento poderão fazê-lo. O requerimento é de minha iniciativa e de iniciativa do nosso
Líder, Senador Aloizio Mercadante, e está posto nos
seguintes termos:
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno, seja inserido em Ata voto de pesar pelo recente
falecimento do ex-Presidente da República Argentina
Sr. Néstor Carlos Kirchner. Requeiro, ainda, que tal
voto seja comunicado à atual Presidente da República
Argentina, Srª Cristina Fernández de Kirchner.
Justiﬁcação
Nascido e criado na Província de Santa Cruz,
no sul da Patagônia, Néstor Carlos Kirchner começou
sua vida política fazendo oposição estudantil ao regime militar do General Juan Carlos Onganía, na década
de 60. Desde então, dedicou suas energias à luta pela
justiça social e pelos direitos humanos.
Poucos pensavam, entretanto, que um político
oriundo dessa longínqua e despovoada província tivesse alguma chance de galgar os mais altos cargos
da república, num país acostumado historicamente à
hegemonia política de Buenos Aires. Nesse sentido,
sua eleição a Presidente da República Argentina, em
fevereiro de 2003, representou um sopro de renovação no cenário político argentino, que dava, à época,
inquietantes mostras de fragilização e de perda de
legitimidade.
Porém, não se tratou apenas de renovação regional e política. Néstor Kirchner iniciou um processo
de renovação econômica e social que mudaria a Argentina. Tendo assumido na pior crise econômica e
institucional da história Argentina, também conseguiu,
com decisões duras e até polêmicas, iniciar uma recuperação que livraria a Argentina das marcas de uma
recessão que parecia não ﬁndar.
Néstor Kirchner também teve o discernimento
de entender que o melhor caminho estratégico para
a Argentina era o da integração regional, não o das
relações supostamente privilegiadas com potências
mundiais. Foi, dessa forma, um grande defensor do
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Mercosul e da construção da União das Nações SulAmericanas (Unasul), da qual era, com inteira justiça,
Secretário-Geral.
Para o Brasil, Néstor Kirchner foi um amigo. Defendia a Argentina, porém sem perder de vista o horizonte maior da integração entre nossos povos.
Íntegro e corajoso, Néstor Kirchner só podia se
sentir ameaçado, talvez, pela morte. Contudo, perguntava Borges, o grande escritor argentino: ‘De que
outra forma se pode ameaçar que não seja pela morte? O interessante, o original seria ser ameaçado pela
imortalidade’.
Pois bem, em 27 de outubro de 2010, ao sair da
vida e entrar para a história, essa ameaça se cumpriu
para esse grande argentino e latino-americano chamado Néstor Kirchner.
À Srª Cristina Fernández de Kirchner, Presidente
da República Argentina e esposa de Néstor Kirchner,
aos seus familiares e ao povo argentino, nossos calorosos e sinceros sentimentos de pesar!
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Não havendo objeção do Plenário, será cumprido
o constante dos requerimentos. Assim será feito.
A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência designa os Senadores
Aloizio Mercadante e Eduardo Azeredo para representarem o Senado Federal nas cerimônias fúnebres do
ex-Presidente da Argentina Néstor Kirchner.
Concedo a palavra, pela inscrição, à Senadora
Níura Demarchi.
A SRA. NÍURA DEMARCHI (PSDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com muita
honra que venho a esta tribuna para trazer um assunto
importante do meu Estado. Essa importância se deve
à cultura catarinense. Quero relatar aqui brevemente
alguns aspectos da nossa cultura e do nosso povo
e, ao mesmo tempo, cumprimentar os estudantes de
Odontologia do Estado de Goiás e agradecer a presença a cada um deles.
Srª Presidente, têm sede em Santa Catarina diversas instituições culturais, entre elas o Instituto Geográﬁco e Histórico de Santa Catarina, a Academia
Catarinense de Letras e o Círculo de Arte Moderna. As
mais importantes bibliotecas são: a Biblioteca Pública
do Estado; a Biblioteca Pública Municipal do Estreito; as das várias escolas da Universidade Federal de
Santa Catarina, em Florianópolis; a Biblioteca Pública
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Municipal Dr. Fritz Müller, em Blumenau; a Biblioteca
Municipal de Joinville, da Fundação Castelo Branco,
em Lages; e a Biblioteca Pública de Jaraguá do Sul,
chamada Rui Barbosa.
Quero destacar também, culturalmente, os museus do meu Estado: o Museu Histórico da Casa Santa
Catarina, de Florianópolis; a Casa de Victor Meirelles; o
Museu Etnográﬁco, Etnológico e Botânico; o Museu de
Arte Moderna; o Museu Dr. Fritz Müller, em Brusque; o
Museu Weg e também o Emílio da Silva, em Jaraguá
do Sul; o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, de
Joinville. Entre outros, quero destacar os grandiosos
monumentos na Ilha de Anhatomirim; as fortalezas e o
Forte de Santa Cruz, construído em 1744; o Mercado
Público Municipal; o prédio da Alfândega; a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, a nossa Capital; as ruínas e
construções da ilha de São Francisco do Sul e também
da nossa querida Laguna, no sul do Estado.
Quero falar também dessa cultura tão vibrante que
são as festas tradicionais do nosso povo catarinense.
Entre elas, destaca-se a Procissão do Senhor Jesus
dos Passos, a Festa da São Sebastião do Divino Espírito Santo e a Procissão de Santa Catarina, a padroeira
do nosso Estado. Outras festas importantes denotam
o valor de todos os povos em grande confraternização
étnica, como a Oktoberfest, em Blumenau, festa que
acabou de ser realizada; a Kegelfest, em Rio do Sul;
a Tirolerfest em Treze Tilias, no meio oeste do Estado
catarinense, de imigração austríaca. Em Jaraguá do
Sul, há a Shützenfest. Há também a Festa Nacional
do Marreco, em Brusque; o Festival do Camarão, em
Itapema, ao lado do Balneário Camboriú; a Marejada,
em Itajaí, valorizando a imigração portuguesa, tão forte, tão enraizada no nosso Estado.
Dizendo essas referências, senhores aqui presentes, quero reverenciar e enaltecer aqueles que cuidam
da história do povo catarinense, que cuidam da sua
cultura e que marcam seu tempo pela ousadia e pelo
compromisso com a cultura.
O Estado de Santa Catarina é o vigésimo maior
Estado da Nação, Srª Presidente Serys Slhessarenko,
e o décimo primeiro mais populoso, além de ser o nono
mais povoado, com 293 Municípios. Possui mais de 95
mil quilômetros quadrados de território, sendo pouco
maior que a Hungria. Em termos históricos, sua colonização foi largamente efetuada por imigrantes europeus.
Tem uma economia diversiﬁcada e industrializada, é
pólo exportador e consumidor, é um Estado responsável pela expansão econômica nacional, respondendo
por 4% do PIB nacional.
Acredito, Srª Senadora, Srªs e Srs. Senadores
aqui presentes, que nosso País, pela sua autenticidade
cultural e pela voz de seu povo, ediﬁcará ainda mais as
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estruturas da cultura e da educação, quando o Estado,
cada vez mais, fará – e é o que faz – essa ediﬁcação,
porque essa é função inerente ao Estado.
Quero enaltecer aqui também o Governo de Santa
Catarina, nas mãos do ex-Governador e atual Senador da República Luiz Henrique da Silveira e do atual
Governador do Estado, Leonel Pavan, que criaram o
Fundo Social no Estado de Santa Catarina. Propiciouse, Srª Presidente, por meio desse Fundo Social, o
Fundo da Cultura Catarinense.
Da mesma forma, cumprimento a Secretaria de
Educação, nas mãos primeiras do Professor Jacó Anderle, grande sociólogo, grande parceiro, uma ﬁgura
fundamental para o meu Partido no Estado de Santa Catarina. Em 2003, ele iniciou um grande projeto,
saudoso, querido e amado por todo o povo catarinense, processo que, recentemente, foi capitaneado pelo
agora eleito Senador da República, então Secretário
de Estado da Educação, Paulo Bauer, que continuou
esse processo, evoluído, em encontro de educação com
cultura, forma com que incentivaram o início de uma
proposta genuína que trouxe ao Senado Federal hoje
a Grande Enciclopédia Catarinense. Essa Enciclopédia se iniciou num projeto autêntico há quase quatorze
anos e foi lançada, Srª Presidente, hoje, na Biblioteca
do Senado Federal. Está aqui presente, trazendo, dentro dessa composição, as histórias de cada Município
catarinense. Ou seja, além de construídas nas bases
das escolas e das comunidades, essas histórias serão editadas por cérebros genuinamente regionais, na
constância do cabedal de saber contemporâneo.
Quero congratular-me com esse projeto da Enciclopédia Catarinense, que tem como responsável um
ilustre catarinense, o Sr. Renê Glück, que está presente
no Senado Federal, na Galeria de Honra.
Fico muito honrada com o fato de que o senhor
tenha vindo de Santa Catarina, de ônibus, para estar
conosco aqui para prestar homenagem não à Senadora Níura, que está aqui temporariamente, mas, sim,
ao Senado Federal, à política brasileira e à democracia
brasileira. Quero lhe agradecer muito por isso e também à sua Editora, da cidade de Guaramirim.
Ao lado dessa presença ilustre, está também Ilton Piram, grande assessor da região; Marizete, sua
esposa; Marco Aurélio e Rerivelton, de Goiânia, que
estão acompanhando o Sr. Renê; e também Leila, uma
jaraguaense que mora em Brasília há seis anos e que
está acompanhando essa comitiva que trouxe esse
presente para o Senado Federal.
Quero também lhes agradecer a homenagem a
mim feita hoje, pela manhã, sabendo que muito devo
fazer para merecer tal reconhecimento.
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Vendo-os aqui, lembro-me dos poetas catarinenses. Eu não poderia deixar de falar da cultura intitulada Cruz e Sousa, esse grande poeta catarinense, que
fez grandes transformações. Eu não poderia deixar
de citar o também grande poeta Lindolf Bell, dessa
nova geração da década de 60, que foi extraordinário
e que reúne todas as formas de agir e de pensar do
povo catarinense.
Além disso, quero congratular-me com a música de Santa Catarina, pois aparecerá dentro da Enciclopédia Catarinense a música que reúne hoje, no
Município de Jaraguá do Sul, representantes de mais
de dezessete países do nosso continente e de outros
continentes que vêm a Jaraguá do Sul estudar música e fazer música pelo mundo afora. Por que não falar
também do Balé Bolshoi, de Joinville, essa grande revolução da dança nacional que acontece em Joinville,
Santa Catarina, próximo a Jaraguá do Sul?
Quero dizer, Srª Presidente, que a senhora é
uma amante da cultura nacional, uma amante do seu
Estado, que aqui sempre fez referências profícuas e
aprofundadas sobre tudo o que seu Estado construiu.
Faz parte deste País esse querido Mato Grosso.
É dever de quem ama construir um Estado e um
País, e é dever de quem ama, nesse amor, demonstrar
gratidão aos cidadãos que, na vanguarda do seu tempo,
abrem portas e se comprometem com a evolução da
cultura e da educação, que é aquilo de que este País
precisa, aquilo que este País merece.
Neste momento, quero passar à nossa Presidente do Senado um presente que foi trazido pelo Sr.
Renê. É uma das partes de toda a Enciclopédia, em
que todos os Municípios catarinenses serão representados. Faço questão de mostrar aqui Jaraguá do Sul,
em uma das intitulações, em um dos títulos, com 230
páginas, que serão apresentadas por Município catarinense. Aqui está minha cidade, a terra de Jaraguá
do Sul. Na capa deste livro, está a nossa orquestra, a
Orquestra Filarmônica da Scar, uma das sociedades
de cultura do meu Município, que faz um trabalho gigante. Certamente, cada Município terá na sua capa
a sua predominância. Em Jaraguá do Sul, a predominância é a música, e os outros Municípios, certamente, serão colocados na capa de forma que sejam mais
bem representados.
Então, quero aqui lhe agradecer, Srª Presidente,
deixando-lhe esta lembrança. Os 81 Senadores receberão um exemplar de Jaraguá do Sul, e, brevemente,
a Biblioteca do Senado Federal deverá receber as 293
edições que estão sendo lançadas hoje na Biblioteca
do Senado.
Muito obrigada. Que tenhamos todos nesse domingo um grande voto, um voto de alegria, de dis-
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cernimento e de muita paz no coração! É disto que
nosso Brasil precisa: muita cultura, muita educação
e muita paz.
Muito obrigada, Srª Presidente, pelo tempo que
me concedeu.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senadora Níura.
Peço que a Senadora Níura Demarchi, por favor,
assuma a Presidência, porque a próxima a usar da
palavra serei eu.
Eu queria agradecer ao Sr. Renê, a toda a representação de Santa Catarina que aqui está, aos
senhores, às senhoras, com o maior respeito e com
admiração.
Quero dizer, Senadora Níura, que agradeço o
belo exemplar, com certeza descrevendo muito da
cultura de Santa Catarina. Sabemos da grandiosidade
de Santa Catarina em todos os aspectos: das belezas
naturais à questão da cultura. Quanto à cultura, é um
dos Estados mais ricos.
No meu Estado, o Mato Grosso, há também muitas belezas, bem diferenciadas de Santa Catarina. Em
Santa Catarina, em termos de belezas naturais, há
mar, belas praias. Lá há coisas lindíssimas em termos
de natureza. No meu Mato Grosso, há o Pantanal, a
Chapada dos Guimarães, as cavernas da região de
Nobres, rios, muitas maravilhas. Especialmente o nosso
Pantanal e a nossa Chapada são os maiores espetáculos de grandiosidade e de beleza natural. Também
temos a beleza da cultura, o cururu, o siriri. Lá está
acontecendo o Festival de Cinema. Lá há muita grandiosidade em termos de espetáculo de cultura também.
Mas quero registrar aqui a grandiosidade e a beleza
da cultura de Santa Catarina.
Parabéns, na pessoa da Srª Senadora Níura, a
todo o povo de Santa Catarina!
Muito obrigada.
A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pela Sra. Níura Demarchi.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB
– SC) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Obrigada, Senadora Níura.
Srªs e Srs. Senadores, hoje não vou falar, como
praticamente sempre falo, Senadora Níura, de especiﬁcidades do meu Mato Grosso. Amanhã vou falar especiﬁcamente do meu Mato Grosso. Hoje, eu vou falar
de algo que envolve também Mato Grosso, mas é bem
mais amplo, porque envolve o Brasil como um todo.
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Estamos chegando ao ﬁm de mais uma campanha
eleitoral. Chegou o momento em que o povo brasileiro, livremente, escolherá a sua ou o seu governante.
Penso que, apesar de termos assistido, durante todo
este processo eleitoral, a debates sobre os mais variáveis temas, não custa continuar comparando entre
um e outro projeto.
Estando Senadora da República, como cidadã,
sendo uma militante partidária e defensora da luta
pela igualdade da mulher na política em todos os níveis, defendo o projeto de Dilma e Lula para o Brasil
seguir mudando.
Em outras oportunidades, Srª Presidente, senhores e senhoras que nos veem e que nos ouvem, Srs.
Senadores e Srªs Senadoras, falei já do programa Luz
para Todos, de Dilma e Lula, e do programa Luz no
Campo, de FHC; falei da Petrobras, apontando que, no
governo de Serra e FHC, tudo foi feito para privatizá-la,
e de como, no governo Dilma e Lula, nossa Petrobras
cresceu e foi valorizada.
Hoje, quero fazer mais comparações, e desta
vez sobre a Conab, esta empresa tão importante para
o povo brasileiro e, particularmente, mais importante ainda para o meu Estado de Mato Grosso. Todos
sabem que a Conab é a empresa oﬁcial do Governo
Federal, encarregada de gerir as políticas agrícolas e
de abastecimento, visando assegurar o atendimento
das necessidades básicas da sociedade, preservando
e estimulando os mecanismos de mercado.
Essa companhia atua em todo o território nacional, por meio de suas Superintendências Regionais,
localizadas nos Estados. Vinculadas a elas existem 96
Unidades Armazenadoras (UA).
A Conab promove a comercialização eletrônica de
produtos e serviços relacionados às atividades ﬁnalísticas e de produtos e insumos para terceiros e, também,
presta serviços de armazenagem e de classiﬁcação de
produtos agrícolas; realiza levantamento de safras com
forte utilização de geotecnologias; mantém informações
e séries históricas de indicadores agropecuários, análise de mercado e conjunturas agrícolas.
Na área social, a Conab atua em parceria com o
Fome Zero, do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome (MDS), sendo responsável pela
logística do recebimento, armazenamento e distribuição dos donativos.
A Conab também promove, via leilão eletrônico,
a compra de alimentos para atendimento aos índios,
quilombolas e assentados que se encontram em situação de carência alimentar. Também atua no Programa
de Apoio à Agricultura Familiar, realizando a compra
direta, a compra antecipada e os contratos de garantia de compra.
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Veja, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que
a Conab tem como nobre missão: “Contribuir para a
regularidade do abastecimento e garantia de renda ao
produtor rural, participando da formulação e execução
das políticas agrícola e de abastecimento”.
Tem ainda a Conab papel preponderante no incentivo à agricultura familiar ao dar suporte às ações
de comercialização através de instrumentos de política
agrícola e de abastecimento especíﬁcos.
Esses instrumentos buscam amparar o agricultor
familiar desde o incentivo ao plantio, com o Contrato
de Garantia de Compra e o Contrato de Compra Antecipada, até a fase especíﬁca de comercialização com
a Compra Direta da Agricultura Familiar.
Pois bem. No Governo FHC, a Conab ﬁcou desmotivada, desmontada, e não cumpria suas ﬁnalidades. É isto que aponto como comparação: a Conab do
Governo FHC foi depreciada ao longo dos oito anos
e, por esse motivo, constava na lista das empresas
privatizáveis, talvez até mesmo para comercializá-la
por preço irrisório.
Os dados que darei são realísticos e mostram a
diferença de tratamento dado ao Estado brasileiro por
Dilma e Lula, e aí ﬁcando mais fácil concluir de onde
vem o enorme sucesso deste Governo, com suas
políticas, que tirou da miséria milhões de brasileiros,
irmãos nossos.
Como era a Conab até dezembro de 2002:
1) O conceito e prática da Segurança
Alimentar e Nutricional eram que o Abastecimento Alimentar Interno poderia ser realizado pela compra de alimentos no mercado
internacional;
2) Estoques públicos de Alimentos da
Conab eram de menos de quatrocentas mil
toneladas;
3) Utilizados em 2002 apenas R$91,9
milhões para subvenção e aquisição ao agronegócio;
4) Desvalorização da Política de Preços
Mínimos, com preços mínimos congelados;
5) Política de enxugamento da empresa com a saída de mais de 1.500 servidores
pelo PDVI;
6) Desmotivação funcional pelos sucessivos descasos de governos com a Companhia;
7) Conab na lista das empresas privatizáveis;
8) Praticamente nulos os investimentos
em tecnologias e formação dos funcionários.
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A partir de janeiro de 2003, como ﬁcou a Conab:
1) Conab sai da lista de empresas privatizáveis, por determinação do Presidente
Lula;
2) Companhia passa a assumir um papel
estratégico na comercialização, abastecimento
e segurança alimentar e nutricional;
3) Valorização da PGPM e a Companhia
passa a ser a principal executora do Programa
de Aquisição de Alimentos (PAA), cumprindo
a função social e econômica da inclusão do
público da Agricultura Familiar, assentados
da reforma agrária e povos e comunidades
tradicionais como beneﬁciários das políticas
executadas pela Conab;
4) Retorno dos anistiados, recomposição
de salários, contratação de funcionários;
5) Implantação de uma política de planos
de cargos e salários;
6) Políticas de capacitação de funcionários;
7) Investimentos em tecnologias;
8) Recomposição de estoques públicos,
atualmente com 5 milhões de toneladas de
alimentos em estoques;
9) Aplicação de R$1,6 bilhão no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) executado pela Conab, com a aquisição de 1,3 bilhão de quilos de alimentos de 2003 a junho
de 2010.
10) Por último, um comparativo: só em
2009, utilização de R$4,2 bilhões para aquisição e subvenção ao agronegócio.
Portanto, a comparação que estabeleço não tem
a pretensão de desmerecer o Governo de FHC, de jeito nenhum. Sempre reconhecemos uma série de atos,
de ações positivas e não estamos aqui querendo desmerecer, mas ressaltar o que cada um fez e com qual
intenção em determinado momento.
Esconder isso do povo brasileiro é, no mínimo,
dissimular sobre temas tão importantes e vitais sobre
a vida de cada brasileiro.
Por todas as suas atribuições é que a Conab
deve ser cada vez mais fortalecida, pois entendo que
um país com a vocação agrícola da nossa dimensão
não pode abrir mão desse fortalecimento. Dilma eleita Presidenta ampliará as novas missões da Conab e
valorizará mais ainda seu quadro funcional.
Este Governo do Presidente Lula fez muito pelo
social e, tenho certeza, fará muito mais nos próximos
quatro anos. O certo, Srª Presidente, Srªs Senadoras
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e Srs. Senadores, é que a Conab será estratégica para
as políticas sociais que Dilma Presidenta pretende implantar para o Brasil seguir mudando.
Hoje, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
estive ao meio-dia no Sindicato dos Bancários, em
uma grande mobilização. Lá estava também o Senador
Eduardo Suplicy, aqui presente. Estivemos lá, vendo
a participação de tantas pessoas de forma tão entusiástica, da nossa Ministra Márcia, do Ministério do Desenvolvimento Social, fazendo sua fala em termos de
uma breve prestação de contas de todo o papel que
o MDS vem desempenhando. E a nossa candidata a
Presidente, Dilma Rousseff, lá estava, assumindo um
compromisso grandioso com a área social, que, sendo
eleita – e acreditamos que o será –, ela irá executar.
Dados oﬁciais encontrados na página da Conab
dão conta de que, entre janeiro e setembro de 2010,
ela doou mais de 90 mil toneladas de produtos alimentícios para atender às suas políticas públicas de
abastecimento. Quase um terço dessa quantidade, ou
seja, 31 mil toneladas, foi relativo à doação de cestas
básicas, que beneﬁciaram 533.407 famílias. A quantidade restante, mais de 60 mil toneladas, refere-se a
produtos diversos oriundos do Programa de Aquisição
de Alimentos (PAA) e da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM).
Com relação ao Programa Vendas em Balcão,
que apoia os criadores de animais de pequeno porte,
neste mesmo período, a Conab vendeu 131.727 toneladas de milho em grãos a 55.447 clientes.
Além do combate à insegurança alimentar e nutricional, as políticas da companhia envolvem também o
apoio ao comerciante varejista de pequeno porte, por
meio da Rede de Fortalecimento do Comércio Familiar
de Produtos Básicos (Refap).
Nesses nove meses foram criadas sete novas
centrais de negócios, sendo quatro na Paraíba, uma
na Bahia e uma em Pernambuco. Há outras oito em
formação, sendo duas no Ceará, duas em Pernambuco,
duas no Piauí, uma na Paraíba e uma no Maranhão.
A estatal atuou também na ajuda humanitária internacional, totalizando quase 176 toneladas de alimentos
doados, cuja maior parte foi destinada ao Haiti e outra
pequena parte ao Peru.
Portanto, senhoras e senhores, eu precisava fazer esse breve relato, Srª Presidente Níura, que preside o Senado da República neste momento, nosso
Plenário. Precisava fazer este pronunciamento sobre
a Conab para demonstrar o papel, a função que ela
vem desempenhando com tanta competência. Lá em
Mato Grosso, realmente, o desempenho da Conab tem
sido de primeira linha, muito forte, sério e determina-
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do, tudo acontecendo a tempo e a hora, sem nenhum
problema.
Então, parabéns ao nosso Superintendente da
Conab em Mato Grosso. Realmente, é grande seu
trabalho, é profícuo, é competente e é comprometido.
Parabéns ao nosso Superintendente mato-grossense
da Conab!
Por ﬁm, Srª Senadora Níura, que preside nossa
sessão neste momento, quero deixar aqui meu abraço grande e carinhoso ao nosso Presidente Lula hoje
pelo seu aniversário. Presidente Lula, parabéns! Seja
feliz! Muita saúde e muita paz, porque o resto o senhor faz. Desejo-lhe saúde e sorte. Realmente, seja
feliz com sua família, com sua querida Marisa, seus
ﬁlhos e netos. Repito aqui, Presidente Lula: o senhor
tem batalhado muito pelo nosso País; e hoje é seu aniversário. Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva! Saúde e
paz, porque o resto o senhor, como nosso Presidente, faz pelo nosso Brasil. Por isso, o senhor precisa de
saúde e paz, Lula.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Níura Demarchi. PSDB
– SC) – Obrigada, Senadora Serys, por seu pronunciamento. Convido-a a retornar à Presidência.
A Sra. Níura Demarchi deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Com a palavra, pela inscrição, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente Serys Slhessarenko, em primeiro lugar,
quero também, como V. Exª acaba de fazer, expressar
meu cumprimento ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva pelo seu aniversário de 65 anos e pelo fato de ter
dedicado sua vida para que possa o Brasil se tornar
uma Nação justa e civilizada, onde os direitos plenos
à cidadania sejam estendidos a todos os brasileiros e
brasileiras. Da parte de todos nós, sobretudo, cumprimento-o também por chegar ao ﬁnal do seu mandato
com a normalidade democrática e o aperfeiçoamento
de nossas instituições.
Estamos vivendo um momento muito especial
desde as eleições de 1989, da qual Lula participou
como candidato, mas também aquelas que se seguiram, porque nós estamos completando um ciclo de
vida democrática signiﬁcativo, e todos os brasileiros e
brasileiras estamos atentos a estes dias ﬁnais de campanha em que José Serra e Dilma Rousseff estarão
no debate ﬁnal da principal emissora de televisão no
Brasil, a Rede Globo de Televisão. Eu tinha pensado
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que seria na quinta, mas parece que será na sextafeira, às 22 horas e 15 minutos, o debate ﬁnal e conclusivo, em que ambos expressarão os seus valores,
as suas proposições, e ali cada um poderá fazer perguntas um ao outro.
O próprio Presidente Lula tem pedido nas reuniões que tem tido com todos, nos comícios, que
seja dado a ele um presente. Tenho a impressão, Srª
Presidente, que V. Exª resolveu dar esse presente a
ele, que eu também quero dar. E V. Exª sabe qual é
o presente. É que todos nós votemos na Srª Dilma
Rousseff, que reúne as qualidades para que o povo
brasileiro, com todo o respeito ao nosso adversário,
José Serra, possa levar adiante o propósito daquilo
que foi iniciado nesses oito anos do Governo do Presidente Lula.
O Governo do Presidente Lula – eu aqui gostaria
de fazer alguns registros – teve enorme importância
nos mais diversos aspectos. Um deles refere-se ao
que aconteceu na área social, sobretudo com o programa que, nesta semana, completou sete anos. Eu
me reﬁro ao Programa Bolsa Família, pois, em 20 de
outubro de 2003...
O senhor poderia ver quais são os visitantes que
estão lá em cima? (Pausa.)
Fiz aqui uma pausa, pois gostaria de cumprimentar esses norte-americanos que nos visitam hoje: So
let me just say be welcome to all of you of the United
States that are just visiting the Senate…
Então, permitam-me apenas dizer bemvindos a todos vocês dos Estados Unidos que
estão visitando o Senado...1
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Em nome da Presidência também.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
as well as in the name of President Serys Slhessarenko:
you are very welcome to be here with us. Congratulations to you! (Palmas.)
Thank you.
I Know that you will have a very important election on the second of november, just near our election;
so, have very good day of full democracy, as well will
have next Sunday!
… como também em nome da Presidente Serys Slhessarenko: vocês são muito bemvindos aqui conosco. Congratulações!
Obrigado.
1 Tradução realizada pelo Serviço de Tradução e Interpretação do
Senado Federal.
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Eu sei que vocês terão uma eleição muito
importante em 2 de novembro, bem próximo
à nossa eleição; portanto, tenham um grande
dia de plena democracia, assim como nós teremos no próximo domingo!2
Eu estava dizendo que eles terão um dia de
plena democracia no dia 2 de novembro, dois dias
depois das nossas eleições, quando vão escolher
os representantes para os governos estaduais e
também para o Senado e a Câmara dos Representantes do povo.
Mas como eu ia dizendo, Senadora Serys, em 20
de outubro de 2003, o Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva, por meio da Medida Provisória nº
132 – transformada na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004 –, instituiu o programa Bolsa Família, que uniﬁcou
e racionalizou os diferentes programas de transferência
de renda – Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Cartão
Alimentação e Auxílio-Gás – num só programa e deu
maior sentido ao cadastro único das famílias beneﬁciárias. Posteriormente, em 28 de dezembro de 2005, foi
integrado ao Bolsa Família o Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil – Peti.
Hoje, todas as famílias brasileiras com renda
per capita inferior a R$70,00 têm direito a receber um
benefício mensal de R$68,00. As famílias com renda
mensal per capita inferior a R$140,00, englobando as
de R$70,00 ou menos, têm direito a receber R$22,00,
R$44,00 ou R$66,00 se tiverem um, dois, três ou
mais ﬁlhos com idade até onze anos e quinze meses
e, ainda, R$33,00 por adolescente, na faixa etária de
dezesseis a dezessete anos e onze meses, até o máximo de dois adolescentes. Portanto, o Programa Bolsa
Família paga um mínimo de R$22,00 e um máximo de
R$200,00 por mês.
Entre 2003 e 2010, a transferência de renda realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome à população pobre alcançou R$60,2
bilhões. Hoje, beneﬁcia 12,8 milhões de famílias, cerca de 50 milhões de pessoas – portanto, mais de 1/4
dos 192 milhões de brasileiros –, com um gasto, em
2010, de R$13,4 bilhões e com a adesão de todos
os Municípios brasileiros, que são 5.545. O benefício
médio de R$96,00 signiﬁca um acréscimo de 47% na
renda das famílias.
2 Tradução realizada pelo Serviço de Tradução e Interpretação do
Senado Federal.
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O Bolsa Família reduziu a desigualdade socioeconômica no Brasil. Segundo a Ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes – eu também estive com
V. Exª no ato e queria até informá-la, Senadora Serys,
de que avisei à secretaria do evento que V. Exª estava lá, mas eles não a encontraram naquele momento,
porque queriam chamá-la para a mesa dos trabalhos,
ainda mais porque V. Exª hoje está no exercício da
Presidência do Senado –, “estudos recentes do Ipea
revelam que o Programa responde por 16% da queda
da desigualdade de renda e por quase 1/3 da queda
da extrema pobreza nos últimos anos, apesar de seus
gastos corresponderem a apenas 0,4% do Produto
Interno Bruto”. O coeﬁciente Gini de desigualdade da
renda familiar per capita, que atingiu 0,599 em 1995 –
portanto, quase 0,6, ocasião em que colocou o Brasil
entre os três países com maior desigualdade – e 0,581
em 2003, diminuiu gradualmente a cada ano, chegando a 0,538 em 2009, o que ainda nos coloca como o
décimo país mais desigual no mundo. Signiﬁca que
nós precisamos ainda avançar muito no propósito de
erradicar a pobreza absoluta e melhorar a questão da
equidade entre todos os brasileiros.
Com a sanção da Lei nº 10.835, de 2004 – um
dia antes da referida lei do Bolsa Família –, aprovada
por consenso de todos os partidos no Congresso Nacional e que instituiu a Renda Básica de Cidadania, a
evolução do Programa Bolsa Família será no sentido
de que um dia toda pessoa no Brasil, não importa sua
condição socioeconômica – não importa sua origem,
raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica –, todos passaremos a ter direito a uma renda suﬁciente para atender às necessidades vitais de
cada um. Mas como? Até a Senadora Serys? Sim. O
Senador Suplicy também. Obviamente, os que temos
mais colaboraremos para que nós mesmos e todos
os demais venham a receber, com as grandes vantagens da Renda Básica incondicional, de eliminarmos
a burocracia envolvida de ter que saber quanto cada
um ganha ou qualquer estigma, de eliminarmos o fenômeno da dependência, que causa as armadilhas da
pobreza e do desemprego.
Do ponto de vista da dignidade e da liberdade
real do ser humano, quando houver a Renda Básica
de Cidadania, toda e qualquer pessoa saberá que ela
própria e os seus terão aquele direito à renda que
lhes permitirá a sobrevivência. E, com isso, essa pessoa poderá ganhar o direito de dizer “não” à provável
única alternativa que lhe aparece pela frente de realizar uma atividade econômica, às vezes até ilegal e
que coloca a sua vida em risco ou humilha a sua condição. Essa pessoa, então, nesse sentido, vai poder
dizer que aguardará um pouco mais, graças à Renda
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Básica, quem sabe até fazendo um curso proﬁssional
que permitirá, portanto, escolher, numa hora mais adequada, o que quer de fato fazer, mais de acordo com a
vocação. Então, que bom que temos a perspectiva de
fazer do Brasil uma nação onde realmente toda pessoa tenha dignidade e liberdade real, pelo avanço do
Programa Bolsa Família em direção à Renda Básica
de Cidadania.
Eu também gostaria de analisar outros programas que estão tendo grande progresso, ainda que às
vezes nossos opositores digam que não.
O nosso adversário das eleições nacionais, o exGovernador José Serra, tem dito, por exemplo, que o
Programa Minha Casa Minha Vida só entregou algumas
poucas casas. Eu, então, pedi aos nossos responsáveis, sobretudo ao Vice-Presidente da Caixa Econômica
Federal, Jorge Hereda, que enviasse os dados mais
atualizados. E aqui estão, Senadora Serys:
Até 22 de outubro de 2010, foram contratadas
740.744 unidades habitacionais no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, incluindo as contratações realizadas pelos bancos privados e pelo Banco
do Brasil.
Desse total, 694.040 unidades habitacionais foram contratadas pela Caixa Econômica Federal, sendo:
primeiro, na faixa de renda de até três salários mínimos: 318.435 unidades habitacionais. Lembremo-nos
de que, no debate, José Serra disse: “Ah, eram só
150 mil: é muito pouco para quem ganha até 3 salários mínimos!”
A informação correta é a de que, para a faixa de
até 3 salários mínimos, 318.435; na faixa de renda de
até 6 salários mínimos, 292.052 unidades; na faixa de
renda de até 10 salários mínimos, 83.553 unidades
habitacionais.
Do total de unidades contratadas, 181.641 unidades habitacionais já foram entregues às famílias
beneﬁciárias.
O valor total contratado pela Caixa, no Programa
Minha Casa Minha Vida, é de R$39,63 bilhões. É um
superprograma! E, incluindo as unidades já contratadas, a Caixa recebeu projetos para análise que totalizam 1.115.300 unidades habitacionais e investimento
de R$66,79 bilhões.
Como estão distribuídas nas diversas Regiões:
para a Região Centro-Oeste, de V. Exª, 9% das contratações; no Nordeste, 29%; Norte, 7%; Sudeste, 36%;
e Sul, 19%.
Importante destacar que, até 22 de outubro de
2010, considerando inclusive os demais programas
habitacionais, a Caixa Econômica Federal aplicou
57,7 bilhões de reais em crédito imobiliário, resultante
da assinatura de 919.677 contratos de ﬁnanciamento,
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conforme me informou gentilmente o Sr. Teotonio Costa
Rezende, Consultor de Dirigente da Vice-Presidência
de Governo da Caixa Econômica Federal.
Portanto, os resultados dos programas sociais, do
Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida, vão dando
a substância e fazem com que possamos, todos nós,
compreender melhor por que o Presidente Lula está
com 82% de aprovação.
No que diz respeito à questão da reforma agrária,
V. Exª, Senadora Serys, sabe que, no último debate,
José Serra disse a Dilma Rousseff que, segundo o especialista da reforma agrária Plínio de Arruda Sampaio,
o Governo de Fernando Henrique fez mais do que o
Governo do Presidente Lula. É necessário que José
Serra esteja melhor informado, e eu aqui apresento as
informações corretas.
Quero lembrar que Plínio de Arruda Sampaio,
no debate onde foi tratado do tema, não disse que o
Governo do Presidente Lula tinha feito menos do que
o Governo do Presidente Fernando Henrique. O que
ele aﬁrmou é que ele tinha sim – e ele foi um dos que
desenhara o plano de reforma agrária para o primeiro
Governo do Presidente Lula – ﬁcado decepcionado
porque, por ele, teria avançado muito mais. Mas os
dados efetivos denotam que o Governo do Presidente Lula realizou mais do que o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso e, na verdade, mais do
que todos os Governos até hoje.
Então, eu coloco as informações que me foram
enviadas pelo próprio Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária.
O Brasil rural convive com extremos de pobreza
e de riqueza. Nas últimas décadas, a modernização do
setor agrícola não foi acompanhada de maior equidade
na distribuição da propriedade fundiária.
No entanto, o Censo Agropecuário 2006, publicado pelo IBGE em 2009, revela um aspecto positivo
desse processo: o crescimento da agricultura familiar.
Dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário informam que esses agricultores produzem quase 70%
dos alimentos da cesta básica e respondem por 32%
do Produto Interno Bruto das cadeias produtivas do
agronegócio ou 10% do PIB do País. Atualmente, o
Brasil conta com 8.562 assentamentos atendidos pelo
Incra, com 906 mil famílias em mais de 2.000 Municípios, correspondendo a uma área de 84,3 milhões
de hectares. O Governo do Presidente Lula assentou,
nos últimos sete anos, 574 mil famílias e, até o ﬁnal de
2010, serão mais de 600 mil. Foram instalados 3.348
assentamentos em 46,7 milhões de hectares. Isso representa, nos 40 anos de existência do Incra, quase
60% do total de terras destinadas à reforma agrária.
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Vale notar que, no Governo Fernando Henrique Cardoso, foram desapropriados 21,1 milhões de hectares de
terra, com a instalação de 540.704 famílias em 4.280
assentamentos. Portanto, 574 mil famílias assentadas
nos últimos sete anos; e até o ﬁnal deste ano mais
de 600 mil famílias. Isso corresponde a mais que os
540.704 famílias durante o Governo Fernando Henrique Cardoso. É fato que o número de assentamentos
nos oito anos anteriores foram em número maior, mas
não em número de famílias e nem em área para os
devidos assentamentos.
No período de 2003 a 2009, o orçamento do Incra ampliou-se de 1,5 bilhão para 4,6 bilhões de reais.
Com respeito às linhas de crédito destinadas à reforma agrária, até 2003, no Governo Fernando Henrique
Cardoso, o Incra disponibilizava duas linhas de crédito
para assentados, com o máximo de R$4,5 mil por família. Hoje, são nove modalidades e os valores foram
ampliados para até 42 mil e 200 reais.
A política de assentamentos do Incra se reﬂete
na diminuição do número de ocupações de terras e
assassinatos na área rural. As mortes decorrentes de
conﬂitos agrários caíram signiﬁcativamente. Em 2003,
42 pessoas foram assassinadas em função de disputas
por terras. Em 2009, foram registradas, infelizmente,
10 mortes, mas num número muito menor.
Embora, nos últimos anos, tenhamos melhorado a
desigualdade social, o Brasil ainda é um País desigual.
Entre as razões que colocam a Nação nesse lugar está
o fato da concentração da propriedade rural. De acordo
com o Ipea, o Coeﬁciente Gini de desigualdade da renda familiar per capita, que atingiu 0,59 em 1995; 0,58
em 2003, vem diminuindo gradualmente, chegando a
0,54, em 2008, e, conforme há pouco disse, em 2009,
a 0,53. Entretanto, o Índice Gini da concentração fundiária, calculado pelo IBGE para 2006, é da ordem de
0,854, ou seja, muito alto. Esse número mostra que,
do ponto de vista da concentração fundiária do País,
tem havido uma certa estabilidade, em que pese a realização da reforma agrária recentemente.
Como o índice de 1985 era 0,857; de 1995, 0,856
estarmos agora com um valor de 0,854 indica que ainda
temos uma estrutura fundiária extremamente desigual,
com forte concentração da propriedade da terra, o que
justiﬁca aquela aspiração de Plínio de Arruda Sampaio
de acelerarmos. Mas é o que Dilma Rousseff pretende
realizar no âmbito da reforma agrária.
Se quisermos evoluir na direção de melhor distribuição da renda, precisamos compreender o quão importante é a reforma agrária para a construção de uma
Nação mais justa. É muito importante que este assunto
esteja presente no debate entre os candidatos.
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Mas eu gostaria, também, de assinalar como o
crescimento do Produto Interno Bruto no segundo trimestre de 2010 (8,8% frente ao mesmo trimestre do
ano anterior) superou as expectativas de mercado. A
média da alta do Produto Interno Bruto para os próximos cinco anos, incluindo 2010, estima-se em 5,9%.
No segundo trimestre de 2010, o desempenho
positivo do PIB brasileiro no acumulado do segundo
trimestre de 2010, com alta de 8,8% em relação ao
mesmo período do ano anterior, foi o segundo maior
entre as economias do globo e acima do registrado
pelas economias maduras e de outras emergentes,
como a Rússia, México e Coréia do Sul, o que, diferentemente do que disse o Senador Alvaro Dias, mostra
que estamos num caminho muito positivo.
O Produto Interno Bruto per capita brasileiro cresceu 17,8%, a preços de 2009, passando de 13.931
em 2003 para 16.414 em 2009. O forte crescimento
econômico, a valorização do real e as perspectivas
positivas de investimento e desenvolvimento do País
mantêm a trajetória ascendente, podendo chegar a
US$10 mil anuais em 2011. Ao comparar a evolução
do indicador do Brasil com o dos Estados Unidos, o
ritmo da expansão econômica brasileira cresceu ao
longo dos anos em termos per capita e ultrapassa o
da economia norte-americana a partir de 2009, conforme o FMI.
No que diz respeito à criação de empregos, nós
temos também outro recorde. A retomada do crescimento econômico contribui para a forte geração de
novos postos de trabalho.
Neste ano, as estimativas do Ministério da Fazenda apontam para a geração de mais de 2 milhões
de novos empregos. O total de empregos gerados no
período de 2003 a 2010 pode chegar a 15 milhões.
Com respeito ao desemprego, estamos com a
menor da série histórica. A queda do número de desempregados no Brasil é reﬂexo do dinamismo anual
da atividade econômica e a melhoria da qualidade do
emprego. Em agosto deste ano, comparado ao mesmo
mês do ano anterior, os postos com carteira assinada
cresceram 7,2% acima do aumento de 3,2% da população ocupada, resultando no recuo do desemprego
para 6,7%. No mês de setembro, novo recorde histórico
com uma taxa de 6,2%, o menor índice, Srª Presidente,
desde que a série foi construída, em 2001.
No que diz respeito ao volume de crédito, também
atingimos o maior patamar da série histórica, pois o
crédito total disponibilizado pelo sistema ﬁnanceiro no
Brasil registrou, em agosto, um crescimento de 2,2%
em relação ao mês anterior, totalizando R$1.582 trilhão,
volume equivalente a 46,2% do Produto Interno Bruto.
Considerando-se a expectativa de aumento médio de
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20% nos desembolsos, o estoque de crédito poderá
ser elevado ao patamar de 48% no ﬁnal de 2010 frente
ao valor de 24% de 2003.
No que diz respeito à relação dívida-PIB, a perspectiva positiva de crescimento e queda signiﬁcativa
de taxa de juros são os principais fatores para a queda da relação dívida-PIB nos últimos anos. A previsão
do Ministério da Fazenda é para cerca de 39,6% para
2010 ante um valor de 54,9% em 2003. Considerando
a hipótese de 3,3% de superávit primário e taxa de juros em linha com as atuais expectativas de mercado,
esse valor poderá atingir 27,8% em 2014.
Com respeito à vulnerabilidade externa, desde
2008 o saldo em transações correntes do balanço de
pagamentos voltou a ser deﬁcitário. Diferentemente do
passado, o déﬁcit de transações correntes não comprometerá a trajetória de crescimento da economia
para os próximos anos.
Com o aumento do preço do minério de ferro e
a melhoria da competitividade de nossos produtos,
espera-se um déﬁcit pouco acima de R$49 bilhões
em 2010.
Ressalte-se que, como as reservas internacionais
superam a dívida externa, há menor vulnerabilidade
externa na situação atual de atração de poupança dos
outros países para o ﬁnanciamento do nosso crescimento. Ademais, neste ano, houve manutenção da política de recomposição das reservas e o saldo atual já
ultrapassa R$279 bilhões, o que contribui para reduzir
a vulnerabilidade externa da economia.
O Presidente Lula tem dito que, possivelmente,
chegaremos a R$300 bilhões de reservas externas até
o ﬁnal do ano, o que signiﬁcará um novo recorde.
Mas, Srª Presidenta, o Brasil melhorou muito
inclusive, na minha avaliação, no que diz respeito à
inserção de nosso País no mundo, nas relações com
todas as nações e com todos os Chefes de Estado,
e ao respeito que o Presidente Lula tem granjeado
desde o que foi demonstrado pelo Presidente Barack
Obama ao dizer “você é o cara”, um elogio tão signiﬁcativo perante outros Chefes de Estado nas reuniões
do G-20 e do G-8.
Eu tenho a convicção, Srª Presidente, do que está
reservado para o Presidente Lula. Não se sabe ainda
o que ele irá realizar depois de deixar a Presidência,
em 31 de dezembro, e passar a faixa presidencial para
sua sucessora ou sucessor em 1º de janeiro, mas eu
gostaria aqui de dizer que eu vislumbro para o Presidente Lula um papel de proporções tão signiﬁcativas
como o que teve, após ter deixado a Presidência da
África do Sul, o Presidente Nelson Mandela. Lembremo-nos de que tamanha foi a repercussão positiva de
seu mandato, inclusive com o término do apartheid,
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que, infelizmente, caracterizava aquela nação, tamanha
foi a gestão realizada por Nelson Mandela, sua repercussão tão positiva no mundo, que ele pôde, tanto na
África do Sul como nos demais países, em especial
da África, tornar-se uma pessoa que foi como que um
apóstolo de boas realizações. Quando, por exemplo,
aconteceu um conﬂito, um debate enorme a respeito
de como se prevenir a Aids, o HIV, ali na África do Sul,
com o Presidente Mbeki tendo certas diﬁculdades, foi
a ação do Presidente Nelson Mandela que conseguiu
fazer superar inúmeros obstáculos.
Quando alguns países da África estiveram em
conﬂito, o Presidente Nelson Mandela se dispôs a viajar e a dialogar com os Chefes de Estado e ali realizar
ações de paz.
Antevejo para o Presidente Lula tantos passos
importantes que ele poderá realizar, tanto doméstica
quanto internacionalmente.
O Presidente Lula, para dar um exemplo, já anunciou a disposição da Seleção Brasileira de Futebol de
um dia realizar um jogo contra a seleção mista de Israel e de Palestinos, porque justamente ele observou
como nós brasileiros temos aqui pessoas de todas as
origens: dentre elas, judeus, árabes, palestinos, sírios
e libaneses, asiáticos, os amarelos, europeus, norteamericanos, sul-americanos, sul-africanos, pessoas
de todas as origens. E aqui sabemos nos dar bem,
temos atitudes de confraternização, de trabalharmos
juntos, nas universidades, no comércio, na indústria,
nas organizações as mais diversas, nas ruas de nossas capitais e, portanto, podemos, na medida em que
haja tantos conﬂitos, seja lá no Oriente Médio, às vezes
na Colômbia, no Afeganistão, no Iraque, ali estarmos
contribuindo. E o Presidente Lula poderá, com o acúmulo da sua experiência e o fato de ele ter contribuído
tanto para o Brasil avançar, realizar ações de paz pelo
mundo, em qualquer que seja a função que porventura
ele vier a ocupar nos organismos internacionais, seja
das Nações Unidas, da OEA, e assim por diante.
Mas eu gostaria até de – no âmbito das nossas
ações externas, Srª Presidente, Serys Slhessarenko
– aqui citar o depoimento de Edmond Mulet à Folha
de S.Paulo, na última segunda-feira, quando ele deu
uma entrevista sobre as diﬁculdades havidas no Haiti. Ele é hoje Chefe da Minustah, missão da ONU no
Haiti, ocupou o posto do tunisiano Hédi Annabi, morto
no terremoto de janeiro.
Ele diz que o país nunca esteve tão preparado
como agora para as eleições presidenciais em 28 de
novembro. Não descarta, porém, violência na votação.
E é direto ao falar da situação do país: não vê a luz
no ﬁm do túnel.
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Mas, ao responder sobre qual é sua opinião sobre
a ação do Brasil no Haiti, disse Edmond Mulet:
É um dos compromissos mais positivos e
construtivos em anos. O Brasil realmente fez a
diferença. Foi o primeiro a colocar dinheiro nos
fundos para a reconstrução e para as eleições.
Quando o Presidente René Préval pediu ajuda
técnica para construir uma nova hidroelétrica
aqui, foi o Brasil que levantou a mão... Desde
o terremoto, o Brasil já mandou mais de 300
voos com ajuda humanitária. Mais de 300 voos
em nove meses!
Ninguém fez nada parecido.
– Você falou em paz. Haverá paz na eleição de novembro?
– Não imaginamos grandes problemas.
Trabalhamos com a polícia nacional e o governo para oferecer segurança que uma eleição exige.
Estamos mais bem preparados do que nunca.
Eu agradeceria, se pudermos ter aqui a transcrição completa da entrevista de Edmond Mulet.
Srª Presidente, eu estive, ontem, inclusive com
V. Exª, com o Senador Aloizio Mercadante, Senador
Pedro Simon, Senador Eduardo Azeredo, Senador
Acir Gurgacz, Senador Valter Pereira e outros, no
velório do Senador Romeu Tuma, tendo em conta o
seu falecimento ontem, 26 de outubro. E eu gostaria
de aqui também, como outros Senadores o ﬁzeram
ontem, apresentar o requerimento de condolências à
sua família, ao PTB, aos funcionários de seu gabinete
e aos seus amigos.
É com profunda tristeza que apresento esse voto
de pesar pelo falecimento do Senador Romeu Tuma,
que aqui conosco trabalhou na defesa dos interesses
do Estado de São Paulo, nesses últimos 16 anos.
O Senador Romeu Tuma pautou sua atuação
como político no estudo e no fortalecimento do aparato da segurança pública no país. Suas características principais, a cordialidade, a ﬁneza no trato – pelo
menos nesses anos que com ele convivemos, disso
podemos testemunhar –, vão deixar muitas saudades
naqueles que tiveram o privilégio, como eu, de com
ele ter convivido mais proximamente.
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Eu conheci o Senador Romeu Tuma quando eu
era Deputado Estadual, de 79 a 82. Naquela ocasião,
certa vez, quando o atual Presidente Lula, então Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, com outros doze
companheiros foram presos no Deops por quase um
mês – e houve um dia que, inclusive, estiveram presos Walter Barelli, então Diretor Técnico do Dieese, o
Professor Dalmo de Abreu Dallari e outras pessoas
empenhadas na luta pela democracia e pelos direitos
humanos – eu, então, resolvi fazer visita àqueles que
estavam detidos no Deops e, naquele momento, dialoguei com o Senador Tuma a respeito de como era importante se assegurar os direitos daquelas pessoas.
Mas o Senador Tuma procurou batalhar pela melhoria das condições de trabalho dos policiais civis e
militares, na defesa da causa pública.
Mesmo doente, sem ter podido realizar a campanha política, teve seu nome escolhido para retornar ao
Senado por 3.970.000 eleitores de São Paulo.
Sabendo que ontem foi apresentado um requerimento e como eu não estava aqui, pelo respeito que
tenho por ele, quero aqui também externar o meu sentimento de pesar à Srª Zilda, sua esposa, bem como a
seus ﬁlhos, noras e netos, aos membros do seu Partido
e a seus amigos em São Paulo.
Ressalto que recebi também sentimentos de
protestos relacionados àqueles que se sentiram perseguidos por todo o conjunto da repressão durante
o regime militar, da ditadura militar, como os que me
foram encaminhados por Suzana Keniger Lisbôa, que
teve seu marido, Luiz Eurico Tejera Lisboa, como sendo
uma das pessoas que foram mortas e desaparecidas,
assim como Ruy Carlos Vieira Berberti, Flávio de Carvalho Molina, José Gomes Goulart, Norberto Nehring
e outros. E aqui ela expressa a sua preocupação com
respeito à memória que precisa ser sempre considerada de todos aqueles, inclusive Rose Nogueira, que
são membros da Comissão de Familiares de Mortos e
Desaparecidos políticos, que, aqui nesta data, também
registram a sua preocupação.
Agradeço muito, Senadora Serys Slhessarenko,
pela atenção de V. Exª e sua tolerância.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e o § 2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Sua solicitação será atendida, na forma do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto que passo a ler.
É lido o seguinte:A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O
projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 72,
de 2010 (nº 1.772/2010, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão
nº 2.654/2010, referente a pedidos de Reexame interpostos contra o Acórdão nº 512/2003, que considerou
indevida a conversão dos contratos para a Unidade Real
de Valor (URV) estabelecida por meio da Resolução
nº 54/94-CA/DNER (TC 013.722/1999-9).
A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº
1.787/2010, do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 2.665/2010, sobre reexame
interposto pelo Imetro/SC contra o Acórdão 3.012/2009,
proferidos nos autos do TC 008.638/2009-0, referente
ao Requerimento nº 148, de 2009, do Senador Raimundo Colombo.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União
o Aviso nº 1820-Seses-TCU-Plenário, na origem, informando os resultados do levantamento de auditoria
do acórdão que menciona.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 28 de outubro do corrente.
É o seguinte o Aviso:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O Aviso vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº 1.832,
de 2010, do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 2.747/2010 referente aos
Recursos de Reconsideração interpostos em face do
Acórdão nº 204/2008, sobre a apuração de irregularidades em licitações e contratos da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos – ECT (TC-015.938/2005-4).
O Aviso, juntado ao Requerimento nº 3, de 2005CN, vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu os relatórios de gestão ﬁscal dos seguintes
Órgãos:
– Governo Federal (Mensagem nº 163, de 2010-CN;
Mensagem nº 573, de 2010, na origem), referente
ao 2º quadrimestre de 2010;
– Supremo Tribunal Federal (Mensagem nº 164, de
2010-CN; Mensagem nº 60, de 2010, na origem),
referente ao 2º quadrimestre de 2010;
– Câmara dos Deputados (Ofício nº 37, de 2010-CN;
Ofício nº 1.565/10/GP, de 2010, na origem), refe-
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rente ao período de setembro de 2009 a agosto
de 2010;
– Senado Federal (Ofício nº 38, de 2010-CN; Ato do
Presidente do Senado Federal nº 292, de 2010,
na origem), referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2010, compreendendo a consolidação
dos dados de setembro/2009 a agosto/2010;
– Ministério Público da União e Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios (Ofício nº 39, 2010CN; Ofício nº PGR/GAB/nº 951, de 2010, na origem), referente ao período de setembro de 2009
a agosto de 2010;
– Conselho Nacional de Justiça (Ofício nº 40, de 2010CN; Ofício nº 922/GP-COFI, de 2010, na origem),
referente ao 2º quadrimestre de 2010;
– Tribunal Superior do Trabalho (Ofício nº 41, de 2010CN; Ofício nº TST.GDGSET.GP nº 348, de 2010,
na origem), referente ao período de setembro de
2009 a agosto de 2010;
– Superior Tribunal Militar (Ofício nº 42, de 2010-CN;
Ofício nº 290/PRES-026/SEPLA-GS, de 2010,
na origem), referente ao período de setembro
de 2009 a agosto de 2010;
– Tribunal Superior Eleitoral (Ofício nº 43, de 2010CN; Ofício nº 5.307/GMRL, de 2010, na origem),
referente ao 2º quadrimestre de 2010;
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– Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de
1º e 2º Graus (Ofício nº 44, de 2010-CN; Ofício/
PR nº 2010013873, de 2010, na origem), referente ao 2º quadrimestre de 2010;
– Superior Tribunal de Justiça (Ofício nº 45, de 2010CN; Ofício nº 773/GP, de 2010, na origem), referente ao 2º quadrimestre de 2010; e
– Tribunal de Contas da União (Aviso nº 32, de 2010CN; Aviso nº 1.052-GP/TCU/2010, na origem),
referente ao 2º quadrimestre do exercício de
2010.
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, ﬁca estabelecido o seguinte calendário para
tramitação das matérias:
Leitura: 27-10-2010
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48319

s AT£  PRAZO PARA PUBLICAÀâO E DIStribuição dos avulsos da matéria;
s AT£  PRAZO PARA APRESENTAÀâO DE
relatório;
s AT£  PRAZO PARA APRESENTAÀâO DE
emendas ao relatório; e
s AT£  PRAZO PARA APRESENTAÀâO PUblicação, distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa
do Congresso Nacional.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 28 de outubro do corrente e vão à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São as seguintes as matérias:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu os seguintes
Ofícios do Supremo Tribunal Federal:
– nº S/22, de 2010 (nº 118/2010, na origem), que encaminha, para os ﬁns previstos no art. 52, inciso
X, da Constituição Federal, cópia do parecer da
Procuradoria-Geral da República, da versão do
registro taquigráﬁco do julgamento, da certidão
de trânsito em julgado e dos acórdãos proferidos
por aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 405.031, que declarou a inconstitu-
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cionalidade dos arts. 190 a 193 do Regimento
Interno do Tribunal Superior do Trabalho; e
– nº S/23, de 2010 (nº 119/2010, na origem), que encaminha, para os ﬁns previstos no art. 52, inciso
X, da Constituição Federal, cópia do parecer da
Procuradoria-Geral da República, da versão do
registro taquigráﬁco do julgamento, da certidão
de trânsito em julgado e do acórdão proferido por
aquela Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº 527.602, que declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/1998.
São os seguintes os Ofícios:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Os Ofícios nºs S/22 e S/23, de 2010,
vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
em decisão terminativa.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, aviso do Ministro de Estado da Saúde que passo a ler.
É lido o seguinte:
AVISO Nº 1.345, DE 2010
– Nº 1.345, de 21 de outubro do corrente, encaminhando informações, acompanhadas de CD-RW
e DVD-R, em resposta ao Requerimento nº 544,
de 2010, da Senadora Kátia Abreu.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As informações, acompanhadas de
CD-RW e DVD-R, foram encaminhadas, em cópia, à
Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Alvaro Dias e Pedro Simon
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
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forma do disposto no art. 203, combinado com o art.
210, inciso I e o § 2º, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ocupo a tribuna neste momento para fazer o registro da matéria intitulada, “Serra: ‘Isso não é
política, é sujeira’”, publicada pelo jornal O Globo em
sua edição de 03 de setembro de 2010.
A matéria destaca que em seu programa eleitoral na TV, candidato tucano reage com indignação à
quebra de sigilo ﬁscal de sua ﬁlha.
Sr. Presidente, requeiro que a matéria acima
citada seja considerada parte integrante deste pronunciamento, para que passe a constar dos Anais do
Senado Federal.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
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. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, as reiteradas crises pelas quais o Brasil
vem passando, quase sempre marcadas pelo mais absoluto desrespeito aos padrões universalmente aceitos
de moral, ética, probidade e cidadania, obrigam-nos
a reﬂetir sobre as razões profundas que levam uma
Nação como a nossa, com tantas e tão reconhecidas
potencialidades, a patinar sobre o piso escorregadio
da enganosa esperteza, incapacitando-se para construir futuro previsivelmente grandioso?
O que explica, ao longo da nossa história, esse
permanente estado de instabilidade política e de perplexidade geral, gerado no mais das vezes pela malversação dos recursos públicos e pelas mais afrontosas
práticas de corrupção?
Ainda que desvios de conduta existam, mesmo
que atitudes imperdoáveis sejam praticadas, é ingenuidade supor que a responsabilidade sobre essas
crises possa recair, individualmente, sobre determinados ombros. É claro que tais pessoas erraram e
erram, carecendo, pois, de pagar por seus erros. Não
se pode admitir a impunidade, quaisquer que sejam
as circunstâncias. Contudo, tem de haver algo mais
amplo, estruturante, que gere as condições propícias
a esses comportamentos lesivos ao País.
Há quem advogue a tese de que os nossos maiores vícios de conduta seriam explicados pela nossa
origem histórica, que se apresentam na elevada carga
tributária, na extensão dos subsídios governamentais,
na imoral confusão entre as esferas pública e privada,
na ineﬁciência da burocracia. Há historiadores de peso
que defendem essa tese e utilizam-se dessa concepção,
chamada de “patrimonialismo”, para a elaboração de
sua análise acerca da trajetória histórica brasileira.
Penso, todavia, que se deve agir com redobrada prudência quando se trata de justiﬁcar mazelas
atuais, pelo passado histórico colonial. Quando nada
pela singela razão de que, daqui a pouco mais de uma
década, estaremos celebrando o bicentenário da Independência do Brasil. Convenhamos: um espaço de
duzentos anos é tempo mais que suﬁciente para que
um Estado Nacional se livre das deformações surgidas
na distante fase colonial! Depois de tanto tempo decorrido, se não logramos nos desfazer de tão pesado
fardo, certamente que a culpa não pode ser debitada
à metrópole colonizadora.
Não há dúvida de que continuamos a insistir no
execrável comportamento de promover a deliberada
confusão entre público e privado, de modo a apropriarse privadamente daquilo que é coletivo. Esse conluio,
em tudo e por tudo imoral, espezinha a concepção de
cidadania e abastarda o conceito de democracia. Con-
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tudo, outros elementos podem e devem ser agregados
a essa tão arraigada prática entre nós, a começar pela
própria concepção de cultura política que nos envolve
e nos caracteriza.
Estou convencido de que tão somente o patrimonialismo, por mais convincente que possa se mostrar,
não consegue explicar, isoladamente, a complexidade
da experiência histórica brasileira. Creio que, se quisermos entender a fragilidade de nossas instituições,
a recorrência das crises que nos assolam e as sempre
presentes situações que comprometem a consolidação
da democracia no Brasil, devemos voltar nossa atenção
para o déﬁcit de cultura democrática que, infelizmente,
nos acompanha ao longo do tempo.
Durante a maior parte de nossa História, a exclusão foi a marca dos processos políticos com os quais
convivemos. Tudo começou nos mais de três séculos
de colonização, submetidos aos rigores do Absolutismo europeu da Idade Moderna. Ora, por deﬁnição,
regime absolutista é aquele em que, no lugar de cidadãos, existem súditos.
A Independência não conseguiu alterar substantivamente o cenário herdado da Colônia. Afora alguns
avanços, quase sempre formais, na prática o que se
viu foi montagem de um Estado à imagem e semelhança das elites, sobretudo agrárias. A existência do
Poder Legislativo, as eleições periódicas e o próprio
regime parlamentarista introduzido em 1847 não asseguravam a participação do conjunto da sociedade
na vida política nacional.
Em sequência, tivemos a “República que não foi”,
ou seja, a implantação de um novo regime político que
era a própria contradição em termos, a frontal negação
do signiﬁcado de República. Em seus primeiros anos,
por mais inacreditável que possa parecer, o regime
republicano diminuiu o número de cidadãos brasileiros aptos a votar, se comparado com o contingente de
eleitores da década de 1880, em pleno Império!
A Primeira República, que os vitoriosos de 1930
trataram de desdenhar como “República Velha”, jamais
conheceu partidos políticos de dimensão nacional, ao
tempo em que abundava a fraude eleitoral. Não nos
esqueçamos, também, que a República liberal, entre
1946 e 1964, conviveu com a exclusão dos analfabetos ao direito de voto e com a prática generalizada do
chamado “voto de cabresto”.
Por ﬁm, há que se recordar que regimes ostensivamente autoritários persistiram no Brasil por quase
um terço do século XX. Reporto-me, nesse caso, ao
Estado Novo de Vargas, que vigorou entre 1937 e 1945,
e o regime militar instaurado com o golpe que depôs o
Presidente João Goulart, em 1964, extinto apenas em
1985, com a eleição do Dr. Tancredo Neves.
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Em outras palavras, o Estado Democrático de
Direito não tem mais que duas décadas no Brasil. Ele
só existe entre nós, rigorosamente, a partir da promulgação da Carta de 1988, a “Constituição Cidadã”,
como bem a deﬁniu o Dr. Ulysses Guimarães. É razoável supor que a experiência acumulada nesses vinte
anos produza, aos poucos, um efeito pedagógico na
população, em termos de valorização da democracia
e de tudo o que ela representa, inclusive a crescente
repulsa à impunidade.
Além de tudo o que foi dito, julgo que dois outros fatores podem contribuir para a compreensão da
crise ética por que passa o Congresso Nacional, por
exemplo. O primeiro é a persistência de uma regra
eleitoral que, para bem funcionar, exige o recurso
a práticas não consideradas legítimas pela opinião
pública, vale dizer, pelo eleitorado. O segundo é o
positivo aumento da transparência possibilitado pela
vigência da Constituição de 1988.
Tomemos, em primeiro lugar, a questão da regra
eleitoral. Desde 1946, o Brasil pratica o voto proporcional com listas abertas para a eleição de deputado
federal, distrital, estadual e vereador. Por essa regra,
o número de cadeiras correspondente a cada partido
depende da proporção dos votos obtidos pela legenda e seus candidatos. Todavia, a ordem de preenchimento das vagas é deﬁnida pelo número de votos que
cada candidato obtém. Importa lembrar que o Brasil
foi o primeiro País a optar por essa alternativa. Desde
então, regras similares passaram a vigorar no Chile,
na Finlândia e na Polônia.
Qual o principal problema apontado pelos críticos desse sistema? A fragilidade das agremiações
partidárias que nele operam. No Brasil, especiﬁcamente, a ﬁliação partidária é condição de elegibilidade.
Mais ainda: os partidos são donos do mais importante
recurso de campanha eleitoral, justamente o tempo
de rádio e televisão.
Entretanto, os candidatos são responsáveis pela
arrecadação dos recursos que ﬁnanciam a campanha,
pelas decisões relativas a gastos, bem como pela deﬁnição da plataforma capaz de singularizar sua candidatura em relação à de seus colegas de lista. Em
verdade, o trabalho de arregimentação de apoio, inclusive ﬁnanceiro, é fundamental para bem posicionar
o candidato na ordem de votação que emergirá das
urnas. Portanto, a principal competição ocorre entre
os candidatos do mesmo Partido, não entre os diferentes partidos.
É daí que a fragilidade dos partidos que trabalham
sob essas regras resulta em três diferentes problemas,
assinalados por todas as propostas de reforma que
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transitaram pela agenda do Congresso Nacional nos
últimos quinze anos.
O primeiro problema diz respeito à legitimidade
dos resultados eleitorais perante os eleitores. Candidatos eleitos num processo personalizado como o
que temos não se consideram devedores do partido,
nem mesmo se sentem obrigados a lhe prestar contas. Ao contrário, até as recentes decisões da Justiça Eleitoral concernentes a se o mandato pertence
ao Partido, um terço dos deputados federais eleitos
simplesmente mudava de sigla partidária a cada legislatura. Em geral, saíam de partidos oposicionistas
para o aconchego de uma sigla situacionista.
Em face dessa realidade, as propostas e as promessas de campanha deixam de guardar qualquer
relação com a atuação do detentor do mandato. O número de votos, digamos, “adulterado” pelo livre trânsito
de parlamentares pelos partidos era colossal, já que
raramente um deputado consegue eleger-se exclusivamente com votos próprios, mas depende quase
sempre de votos dos candidatos que não lograram
êxito eleitoral.
Como o eleitor brasileiro costuma reagir ante tal
situação? A meu ver, uma forma bastante explícita de
demonstrar descontentamento é o elevado absenteísmo num País em que o voto é obrigatório. Além disso,
sabemos todos de numerosas pesquisas de opinião
que coincidem em apontar o descrédito de que partidos,
legislativos e legisladores gozam junto ao eleitorado.
O segundo problema está contido na enorme desigualdade de oportunidades na competição eleitoral
ensejada pelo sistema. Em circunscrições extensas e
populosas, como ocorre no Brasil, lista aberta redunda
em elevados custos de campanha. Em outras palavras,
a linha de corte nos gastos necessários à eleição é
crescentemente alta.
Assim, o peso do poder econômico é decisivo e,
a cada eleição, o número de deputados eleitos em face
do capital político conquistado à época do bipartidarismo, por exemplo, com menor dependência em relação
às fontes de ﬁnanciamento, tende a reduzir-se consideravelmente. Vale lembrar, ainda, que a dependência
de candidatos e partidos a recursos clandestinos de
campanha, popularmente conhecidos como “caixa 2”,
ou, mais recentemente, “recursos não contabilizados”,
faz aumentar o descrédito de partidos e políticos junto
aos eleitores.
Não há como imaginar legitimidade do eleito,
se ele, passada a posse, submete-se às cobranças
do ﬁnanciador de campanha, e não do eleitor que lhe
depositou conﬁança. Não é a toa que, na Câmara dos
Deputados, por exemplo, chegam a ser mais fortes que
os partidos a chamadas “bancadas” que, estrategica-
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mente para o ﬁnanciador, são suprapartidárias. Essas
bancadas se movimentam, principalmente, no período
de discussão do Orçamento da União, cuja obviedade
dispensa maiores explicações sobre o motivo.
Há, por ﬁm, um terceiro problema. Trata-se do que,
nos últimos tempos, se convencionou chamar de governabilidade. Num contexto de fragilidade partidária e
onde os Deputados são constantemente premidos pelo
peso de débitos relativos a eleições passadas e pelo
esforço de acumulação de recursos para as eleições
seguintes, a construção da base de apoio ao Poder
Executivo, no Congresso Nacional, passa por negociações que brindam parlamentares individualmente
com a provisão de meios de campanha, em especial
sob a forma de cargos no Governo e de liberação de
emendas ao orçamento. Isso sem falar na corrupção
que isto enseja. Para o Executivo, o processo é custoso e incerto: para o eleitor, no mínimo, ele carece
de legitimidade.
Em suma, estamos diante de um sistema político
que funciona à base de procedimentos condenados
pelo eleitor: a falta de compromisso dos eleitos com
as promessas de campanha, a dependência a recursos não declarados legalmente, o permanente recurso à barganha de apoio em troca de instrumentos de
campanha. Com tais características, ﬁca claro que a
maior transparência do processo corresponde à rejeição maior da população. Após 1988, o Brasil convive
com liberdade de imprensa, com um Ministério Público verdadeiramente independente, com agências de
ﬁscalização e de controle atuantes, quer no Legislativo, quer no Executivo. Concluindo: o sistema político
tornou-se, com isso, uma fábrica de crises.
A crucial questão da impunidade é, portanto,
uma espécie de subproduto do patrimonialismo, do
clientelismo, do compadrio e do coronelismo, faces do
mandonismo que historicamente nos infelicita. O que
teria mudado no Brasil em termos de compromisso
ético com o combate à impunidade?
Não tenho dúvida de que duas décadas de imprensa livre diminuiu, de modo incontrastável, a margem de tolerância da opinião pública com a impunidade. Comportamentos antes considerados normais
ou plenamente aceitáveis tendem a ser considerados
hoje inadmissíveis, simplesmente intoleráveis. Os novos critérios com os quais a opinião pública começa
a agir passam a ser assumidos, em larga medida, por
um Congresso Nacional cada vez mais permeável à
voz das ruas.
Creio ser possível traçar uma cronologia do processo de restrição à impunidade no Brasil contemporâneo. Seus marcos mais evidentes seriam o impedimento
do Presidente Collor, a CPI dos Anões do Orçamento,
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o caso inédito de cassação de mandato de um senador da República por seus pares, além dos casos de
renúncia de parlamentares antes da decisão ﬁnal das
instâncias julgadoras.
Tenho para mim como exemplar da mudança de
mentalidade coletiva o episódio dos deputados federais
ﬂagrados, há mais de uma década, pelas câmeras do
plenário, em plena fraude do voto em nome de companheiros ausentes à sessão, o que se chamou, na época,
de “pianistas”. Naquele tempo, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados decidiu pela simples advertência
aos faltosos. Hoje, em caso similar, talvez pudesse ser
outro o destino destes parlamentares. Exemplo típico
foi a violação do painel de votações do Senado Federal.
Para não serem cassados, os responsáveis pelo delito
tiveram que renunciar aos seus mandatos.
Não há como desconhecer os avanços no processo de combate à impunidade. Reconheço, também,
que, a cada novo avanço, a cada nova conquista capaz
de convencer a opinião pública da viabilidade desse
processo, as expectativas da população também mudam de patamar, sempre crescentes.
No interior das sociedades, características culturais só permanecem de pé se receberem aprovação
valorativa por parte da população. No caso do Brasil
dos dias atuais, a tolerância com a impunidade não é
aprovada pela esmagadora maioria de nosso povo. De
igual modo, o encobrimento sistemático das mazelas
e das irregularidades tornou-se inviável frente à operação de dispositivos constitucionais que asseguram
e estimulam a crescente transparência da atividade
pública no País.
Eu tenho dito, reiteradamente, que não se devem esperar mudanças no processo político brasileiro
a partir de decisões de dentro para fora, ou de cima
para baixo. Sem pressão popular, não se pode esperar
transformações signiﬁcativas nesse quadro. Exemplo
atual é o chamado projeto “Ficha Limpa”. Não fossem
as quatro milhões de assinaturas, diretamente ou via
internet, não teria acontecido nem mesmo a discussão,
de tamanha importância, sobre os critérios de seleção
dos pretensos eleitos. Aﬁnal, a imprensa agora mostra
que, muitos dos que votaram o projeto, por pressão
popular, ou tinham pleno conhecimento de causa, ou
muita culpa no cartório.
Embora esse avanço, ainda se pode aﬁrmar que
há, no momento presente, profunda incompatibilidade
entre as regras que deﬁnem e conduzem o sistema
político-eleitoral brasileiro e as expectativas da população. Nisso reside o grande perigo. Um distanciamento
dessa grandeza pode levar a rupturas drásticas com
o sistema político, inclusive permitindo desvios autoritários. Até agora, no Brasil, a insatisfação do eleito-
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rado não se tem mostrado suﬁciente para induzir o
Congresso Nacional a promover alterações na regra
política, como o demonstram os sucessivos fracassos
das propostas de reforma política.
Resta saber se esse tipo de atitude não signiﬁca
suicídio político, antevéspera de violenta comoção social. Queira Deus que não cheguemos a isso, nem de
longe! Mas de pé permanecem os desaﬁos seculares
que, até hoje, não fomos capazes de superar. Basta
lembrar que, em pleno século XIX, o iluminado e atemporal Joaquim Nabuco, brandia contra o nepotismo, o
clientelismo, os favorecimentos e as imperfeições de
nossa democracia. Não é possível que, no alvorecer
do século XXI, não consigamos acelerar o motor de
nossa História.
Eu temo que o descrédito nas nossas principais
instituições públicas possa aumentar o nosso déﬁcit de
cultura democrática. Que este déﬁcit ﬁque, portanto,
para a história vivida, e dolorida. Jamais para a história
ainda a ser construída.
Vale dizer que nem sempre a impunidade imperou, soberana, nos três poderes da República. Quem
sabe, aí sim, uma herança histórica que deva ser resgatada.
Era o segundo semestre de 1992. A população
brasileira saiu às ruas vestida de preto, depois de ser
convocada a trajar verde e amarelo. Duas cores da
bandeira que ela percebera não combinar com os fatos
que aconteciam nas entranhas do poder, identiﬁcados
por uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do
Congresso Nacional. A corrupção havia tomado conta de importantes setores do Governo e, tão pouco
depois de uma longa noite de autoritarismo, voltava
aos bastidores o discurso do chamado risco de governabilidade.
Havia uma crise institucional latente. E as ruas e
as praças se pintaram de luto, embora os semblantes
fossem mais de ressurreição do que de morte. Ressurreição da moralidade pública e da ética, feridas por
desvios de conduta de quem jurou cuidar do dinheiro
público como sacerdócio, não como um negócio. Negócio particular e de grupos. Embora a indignação, havia
esperança nos rostos daqueles milhões que, de fora
para dentro, exigiram mudanças.
Pela primeira vez, a cassação de um Presidente
da República por vias constitucionais. Não haveria lugar para aventureiros de qualquer espécie, porque o
povo ocupou todos os espaços democráticos. O povo
foi o guardião da liberdade e da ética. Deu o aval para o
Governo que tomou posse, depois do impeachment.
Era, sem dúvida, uma grande responsabilidade
para o Governo que se instalava. Não haveria a menor
possibilidade de um continuísmo na conduta ética (ou
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aética), porque continuava a mobilização popular, agora recheada pela expectativa de mudança de postura
dos novos governantes.
Fui convidado para assumir a liderança do novo
Governo no Senado. Ninguém melhor que eu conhecia
o que houvera acontecido no período imediatamente
anterior. Aﬁnal, eu acabara de participar, ativamente,
das investigações da Comissão. Era na minha sala que
se reuniam os principais atores daquela novela da vida
real que nenhum de nós desejava ver de novo. Não
nego que, também entre nós, havia vozes temerárias
quanto à mesma governabilidade que se colocava em
xeque. Melhor dizendo: dentro de um mesmo segmento, havia quem temia pela segurança institucional com
o impeachment e quem externava o mesmo temor,
não houvesse a cassação. O tempo e a experiência
propiciaram-me o equilíbrio necessário para alinhavar
uma postura que se orientasse, apenas, pela luz dos
fatos. Fatos mais que determinados, como se percebia
a cada momento da investigação.
Como líder de um governo que ainda engatinhava
e conhecedor dos mecanismos de funcionamento da
corrupção que acabara de afastar o governo anterior,
tomei a iniciativa de sugerir ao Presidente Itamar Franco a imediata arquitetura de instrumentos contrários a
qualquer desvio de recursos públicos. Devo ressaltar
que, de pronto, o então Presidente colocou em prática
todas as boas ideias que lhe foram sugeridas, por mim
e por outros que lhe deram suporte no que se revelou,
depois, um governo que passou imune à corrupção.
Aliás, é bom também que se diga: nós, apenas, sugeríamos tais instrumentos, porque o Presidente Itamar
já carregava em si a postura íntegra no que se refere
ao tratamento da chamada “coisa pública”.
Uma das minhas primeiras sugestões dava conta
de que qualquer participante do Governo, de qualquer
escalão, fosse afastado até que se esgotassem todas
as investigações sobre o fato que lhe era atribuído. É
bastante conhecido o caso do então Ministro da Casa
Civil, Henrique Hargreaves. Quando da primeira notícia
de um possível desvio de conduta, imediatamente o
Presidente o afastou, até que as investigações, naquele
momento sobre o Orçamento da União, se incumbissem de esclarecer todos os elementos sob suspeita.
Nada foi encontrado e o mesmo Ministro retornou ao
seu posto. Em tempo: se essa mesma postura fosse
adotada pelos Governos que se sucederam, certamente teria sido outro o enredo que se assistiu depois. Ao
contrário, embora todos os elementos comprobatórios
de má conduta de funcionários dos Governos que se
seguiram, inclusive gravações de áudio e vídeo, a postura sempre foi a procrastinação, e a omissão. Caminho
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mais que curto para a impunidade. E a realimentação
da corrupção.
Outra sugestão, também acatada, foi a criação
de uma Comissão Permanente para investigar e sugerir ações tão logo algum sinal de corrupção surgisse
em algum segmento da Administração Pública. Diriam
alguns que se criam comissões exatamente quando
não se quer resolver o problema detectado. Mas, nesse caso, a Comissão teria que contar com pessoas de
ilibada conduta, de fora do Governo, ainda que dela
pudesse participar, também, integrantes da própria Administração, até mesmo para agilizar as informações
que seriam necessárias no curso das investigações e
das novas proposições.
Foi editado, então, em 6 de dezembro de 1993, o
Decreto no 1001, com o seguinte enunciado:
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição.
Decreta:
Art. 1º Fica constituída Comissão Especial, com
âmbito de atuação na Administração Pública Federal
direta e indireta, com a ﬁnalidade de:
I – prestar ao Congresso Nacional, de
modo especial à Comissão Mista Parlamentar de Inquérito do Orçamento, a colaboração
necessária para a realização de quaisquer
diligências ou procedimentos investigatórios
junto a Órgãos ou entidades da Administração
Pública Federal direta e indireta;
II – realizar, quando julgar conveniente,
diligências e investigações a propósito de fatos,
atos, contratos e procedimentos de órgãos ou
entidades da Administração Pública Federal
direta e indireta;
III – determinar a suspensão de procedimentos ou a execução de contratos, sob suspeita de lesão ao interesse público;
IV – recomendar a instauração de auditorias, de sindicância e de inquérito administrativo, acompanhando os respectivos trabalhos;
V – propor ao Presidente da República
a adoção de providências, inclusive de natureza legislativa, com o objetivo de corrigir ou
coibir fatos ou ocorrências contrárias ao interesse público;
VI – articular os procedimentos da Administração Pública com o Tribunal de Contas da
União e com o Ministério Público Federal.
Art. 2º Para o desempenho das suas atribuições,
poderá a comissão instituída por este Decreto:
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I – requisitar, em caráter irrecusável e
para atendimento em regime prioritário, servidores ou empregados de órgãos ou entidades
da Administração Pública Federal;
II – requisitar, em caráter irrecusável e
para atendimento em regime prioritário, informações e documentos a órgãos e entidades
da Administração Pública Federal;
III – providenciar representações e requerimentos ao Poder Judiciário e ao Ministério
Público, para a instauração de procedimentos
judiciais ou a obtenção de informações e documentos de entidades do setor privado.
§ 1º Os servidores e empregados requisitados na forma do inciso I serão considerados, para todos os ﬁns de direito, como em
efetivo exercício do cargo ou do emprego, não
podendo sofrer prejuízo de qualquer direito,
vantagens ou remuneração.
§ 2º A comissão será responsável pela
guarda, conservação e, quando for o caso,
também pelo sigilo dos documentos e informações que lhe foram fornecidos.
§ 3º Os órgãos e autoridades da Administração Pública Federal, de modo especial
da Advocacia-Geral da União, das Secretarias
de Controle Interno e dos Conselhos Fiscais
ou órgãos equivalentes, prestarão à comissão, com prioridade, o apoio e a colaboração
requisitados.
Art. 3º A comissão será presidida pelo Ministro de
Estado Chefe da Secretaria da Administração Federal da Presidência da República e integrada por cinco
membros, nomeados pelo Presidente da República.
§ 1º O Presidente da comissão poderá
constituir grupos de trabalho, sob sua coordenação ou de membro da comissão.
§ 2º Aplica-se aos membros da comissão
e aos integrantes dos grupos de trabalho, a
que se refere o parágrafo anterior, nomeados
pelo Ministro de Estado Chefe da Secretaria
da Administração Federal, o disposto no § 1º
do art. 2º.
Art. 4º O regimento da Comissão Especial, aprovado pelo Presidente da República, disporá sobre o
seu funcionamento, as atribuições do seu Presidente
e dos seus membros, bem como sobre os grupos de
trabalho.
Art. 5º A Comissão Especial apresentará relatórios ao Presidente da República, trimestralmente ou
quando solicitados.
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Art. 6º Para desempenho das suas atribuições e
a realização dos seus trabalhos, a Comissão Especial
contará com o apoio administrativo e de recursos da
Secretaria-Geral da Presidência da República e da
Secretaria da Administração Federal, conforme instruções dos respectivos titulares.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Não me paira qualquer dúvida de que essa Comissão, integrada, entre outros, pelo Prof. Cândido
Mendes e pelo Dr. Modesto Carvalhosa, foi fundamental
nas investigações dos casos de possíveis desvios de
recursos públicos. Mas, o mais importante do trabalho foi, sem dúvida, o seu efeito direto, ou indireto, na
impunidade. Sabendo que o Presidente não pouparia
qualquer integrante do seu Governo, de qualquer escalão, os pretensos corruptos, ou corruptores, pensavam duas vezes, pelo menos, antes de qualquer ato
lesivo ao patrimônio coletivo. Ou, de preferência, nem
pensavam, porque sabiam que não permaneceriam
impunes.
O primeiro relatório da Comissão é rico em análise, detalhado nos casos investigados e profundo nas
propostas. Vale, aqui, a transcrição de algumas das reﬂexões constantes da primeira parte do documento:
“A Corrupção – Fato Social Total”
“A modernidade avança com a necessária despatrimonialização da coisa pública. Mas, se o desenvolvimento é um fato social total, também o é a corrupção,
enquanto reﬂete exatamente no corpo de todo este
contexto e como a sua soﬁsticação-limite, a subtração
da autoridade ao telos público.
Toda a engrenagem da Lei de Meios é o cenário
exemplar da trama complexíssima das duas apropriações, vazadas no mesmo aparelho – quando os grupos
de lobbying ‘sabiam da existência da disponibilidade
de recursos, indicavam o teor das emendas para apropriação dos recursos; quando sabiam da emenda, buscavam o descontingenciamento da verba’, como ﬁcou
anotado no Relatório Final da CPMI do Orçamento. No
seu seio, o coeﬁciente de subtração de verbas à sua
genuína ﬁnalidade mostra o caminho a se percorrer
ainda na objetivação do Estado.
A corrupção não inquina, pois, a funcionalidade
aparente do sistema. Mantém toda a presunção do
comportamento conforme a norma, mas, exatamente,
para a negociação de sua infringência, quando não realizada de logo, no especiﬁco interesse do governante.
E o que cria congenitamente a dupla malícia do crime,
no violar a norma sob as aparências do contrário e ao
criar-se uma franquia de acesso às vantagens públicas, em beneﬁcio próprio ou de terceiro. Através deste
procedimento, se identiﬁcam a emenda parlamentar
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em causa própria, o superfaturamento nos contratos
públicos, os registros e as habilitações viciadas.
Entretanto, ainda persistiria, mesmo dentro da
complexidade do Estado moderno, a arcaica cultura do
butim, no extremo mais primitivo da corrupção, mantida
como o tráﬁco direto de inﬂuência na coisa pública e o
privilégio na fruição das vantagens do poder.
Mais avance a organização do Estado contemporâneo, mais a corrupção se encaixa neste jogo de
estruturas sociais totais, em que as condutas se transformam em peças de um jogo de interações de amplíssimo condicionamento e, via de regra, de remessas
de culpabilidade. Não é outra a declinatória que envolve a conexão entre o corruptor e o corrupto. É este
o portador da presunção da ‘conduta conforme’, que
se negocia, e aquele o beneﬁciário do interesse a se
cobrir pela ruptura do exercício da norma, que seria
de beneﬁcio geral.
No limite das tomadas de consciência cívica ao
longo da vida dos governos e dos regimes, a corrupção se recorta num contexto de tolerância e sempre de
relativa institucionalização, que é parcela da vigência
ou solidez, de fato, das realidades do poder.
No extremo dos aparelhos, a corrupção se estrutura no requinte da circulação e da contracirculação
– do dinheiro e dos recursos públicos – para o todo e
para outrem, em capilares desvios e instâncias, perfeitamente deﬁnidas segundo a lógica própria dos que
ascendem ao mando.
A moderna tipologia do desenvolvimento reconheceu estas diversas imbricações no seio da organização
do Estado, nas quais se localizam esses desvios internos do cumprimento da função pública, da condução
da própria mecânica legislativa à de licitação da obra
pública, da adjudicação de bens do patrimônio governamental a todas as formas de negociabilidade dos
contratos e obrigações dos governantes.”
“O Sistema Indutor da Corrupção”
O avanço do desenvolvimento como ganho de
um processo cumulativo, de comportamentos dotados
de produtividade, exação de desempenhos e racionalidade crescentes, não o livra do rebote da corrupção.
Garantido por condutas objetivadas e instituições,
esse comportamento desviante continua e se orquestra em hábitos, por cumplicidades que se estruturam
em jogos de símbolos, que mantém a presunção de
conformidade da norma ou desanimam a quebra de
sua repetição.
Os Relatórios de Atividades da Comissão Especial podem dar conta da sistematização de diversos
esquemas, soﬁsticadíssimos, em que a corrupção se
transformou na ‘segunda natureza’ do desempenho da
máquina de poder, inﬂetida ao favorecimento e não à
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promoção. Esta ruptura negociada da conduta conforme a norma reveste graus crescentes de sutileza, até
torná-la invisível ao controle governamental.
O nível mais grosseiro é o da cumplicidade, pela
ﬁscalização, com o comportamento infringente, ignorando-o ou ocultando-o. Somam-se, num segundo
grau, o uso do tráﬁco de inﬂuência desta mesma autoridade para obtenção de vantagens públicas fora das
condições gerais de acesso às mesmas. Não é outro
o quadro dos abusos decorrentes na negociação de
benesses em ﬁnanciamentos ou no acesso ao patrimônio e ao uso dos bens públicos.
Já no domínio de uma interferência direta lesiva
ao patrimônio do Estado, de seu dispêndio ou aquisição, se situa o atentado à veracidade desses valores,
em toda a gama das operações de superfaturamento
nos contratos governamentais. Mais soﬁsticada ainda
é a corrupção, quando a mecânica para contornar o locupletamento – a licitação – se faz do conluio de todos
os participantes pelo acordo dos licitantes, permitindo,
rotativamente, a satisfação de todos os pretendentes,
na sutil mecânica da vantagem consorciada.
A criação da Comissão Especial respondeu ao
momento da denúncia do mais entranhado desses
esquemas, cortando a medula da Lei de Meios, na
aplicação dos recursos do País. O Relatório Final da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Orçamento
diz do nível de envolvimento do Legislativo e do Executivo no organizar essas verbas e liberá-las ou alocá-las
primeira e sucessivamente, no eliminar os controles do
Congresso e em simpliﬁcar as mecânicas das emendas de relatoria. Em todo o contexto, desenha-se, de
qualquer forma e exatamente no instrumento mais
exemplar, o extremo objetivo da negociação entre o
Estado oligárquico e o Estado de Direito.
No limite em que começa a corrupção e se turva
a legitimidade na feitura do Orçamento, deﬁnem-se, em
primeiro lugar, os contornos ainda difusos em que o
beneﬁcio de uma clientela eleitoral será genuinamente
favorecida frente a uma visão ideal e abstrata do interesse coletivo. Mas é claramente distinta desta última
a visão do interesse próprio do representante em meio
a seus eleitores. E já, subsequentemente, a de todos
os procedimentos em que a representação se torna
procuradoria em favor de terceiros. Estes pagamentos
de bons ofícios multiplicaram-se nas denúncias da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Orçamento,
armada pela abertura dos sigilos bancários, lograda
quando dos inquéritos do impeachment de Collor.
“Considerações Finais”
Tenha-se presente que a ausência de uma política permanente, consistente e eﬁcaz de controle interno, voltada ao combate à corrupção sistêmica, é hoje

Quinta-feira 28

487

48527

o principal obstáculo ao seu enfrentamento, no plano
nacional e internacional, e nas relações bilaterais de
comércio e de ﬁnanciamento. A corrupção não é uma
questão de Governo, mas de Estado.
Reitera-se, pois, a necessidade de estabelecimento de uma política de combate à corrupção, executada através de órgãos desvinculados das pressões e
inﬂuências partidárias e governamentais, com adoção
de procedimentos de controle interno e externo, e de
uma estratégia para combatê-la, que deverá contar
com a conjugação de forças políticas e colaboração
efetiva da cidadania.
As posições governamentais deverão ser claras e
efetivas na execução dessa política de modo a levarem
a opinião pública e a cidadania a compreender que a
corrupção não é episódica, factual ou necessariamente
decorrente da improbidade pessoal de mandatários.
Acrescente-se a imprescindibilidade da vontade
política na instituição de mecanismos permanentes de
combate á corrupção sistêmica, que deve ser tratada
pelos governos em termos de política de combate à
criminalidade.
E, por ﬁm, a necessidade de convocação da cidadania para assumir o seu papel de controlador social
na luta contra a corrupção, atribuindo-se-lhe um senso
ético que possa transformar-se em exigência de conduta por parte de servidores públicos e políticos.
Deveras, é imprescindível que a sociedade tome
consciência de que a corrupção é um fenômeno permanente, latente na estrutura do poder estatal. A luta
contra ela, portanto, não se esgota na identiﬁcação
de seus focos e punição de corruptos e corruptores.
Ao invés, é ampla e envolve um constante esforço no
sentido de retemperar e preservar, na coletividade, o
sentimento de integridade pública.”
A “CEI” cumpriu a sua missão, ao tempo em que
existiu. Acertou, inclusive, ao dizer que a corrupção é
“latente na estrutura do poder estatal”. Tive a honra de
receber, na primeira página de um exemplar do referido
relatório, dedicatória de punho próprio do Presidente da
Comissão: “Amigo Senador Simon: Eis aqui uma parte
do resultado do trabalho que o Sr. inspirou. A Comissão Especial, de sua idealização, deixa um legado que
certamente muito contribuirá para a construção de um
Brasil mais justo, mais ético e, por isso mesmo, mais
honrado. Aceite um respeitoso abraço.”
Era o início de 1995. Havia um novo presidente
da Republica. A Comissão foi extinta já nos primeiros
momentos do Governo Fernando Henrique Cardoso.
“Má assessoria”, eu disse depois. Mas, o fato é que
tal atitude não teve volta, apesar de meus inúmeros
apelos. Uma pena. A história que se seguiu poderia
ter sido outra.
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Mais uma experiência bem sucedida no combate
à corrupção e, principalmente, à sua causa maior, a
impunidade, foi a chamada “AÇÃO CONJUNTA DOS
TRÊS PODERES CONTRA A IMPUNIDADE”, também
no Governo Itamar Franco. Creio que o próprio nome
da atividade dispensa qualquer necessidade de melhor deﬁnição. Nestes nossos tempos, muito se fala na
necessidade de maior integração entre os poderes da
Nação. Aliás, como está expresso na própria Constituição, como cláusula pétrea: “São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”. Não há harmonia e independência que resista, por exemplo, com tamanha legiferância do Executivo, através das chamadas “Medidas
Provisórias”. Instituídas para um regime parlamentarista
de governo, permaneceu na Constituição no presidencialismo. E subtrai do Parlamento a sua função de
legislar. Isso, sem falar na troca de favores, de cargos
e de emendas, em função da tal “governabilidade”, e
assim por diante, como já disse aqui.
A “Ação Conjunta dos Três Poderes contra a
Impunidade” foi um dos momentos mais ricos na integração do Legislativo, do Executivo e do Judiciário.
Na integração e na harmonia, como manda a Constituição. Dela participavam o Presidente da República,
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Senado Federal, o Presidente da Câmara
dos Deputados, o Presidente do Tribunal de Contas
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da União, o Procurador Geral da República e o Ministro da Justiça. Eu também compunha a equipe, como
Presidente da Subcomissão do Senado Federal de
Análise das Causas da Impunidade. Quem sabe, hoje,
não mais diria “das causas da impunidade”, porque a
impunidade é a causa.
Todas essas autoridades se reuniam e discutiam
rumos conjuntos de ataque à impunidade. Foram gerados, daí, análises das mais profundas e um conjunto
de medidas legislativas de combate à corrupção e à
impunidade. Obviamente que, naqueles tempos, não
se falava em interferência de um poder sobre outro.
Respeitava-se a ação vertical de cada poder, mas a
atuação era horizontal, integrada, participativa. Independente e harmônica, portanto.
Bons tempos, portanto, aqueles idos do início
da década de noventa. Do século passado. Do outro
milênio. Eram outros tempos.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência
vai encerrar os trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/
PT – MT) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 59
minutos.)
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Ata da 173ª Sessão, Não Deliberativa
em 29 de outubro de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência da Sra. Serys Slhessarenko e do Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 16 minutos e encerra-se às 12 horas e 3 minutos)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko.
Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu o Aviso nº
1.777/2010, do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº 2.641/2010, com informações complementares resultantes da tomada de
contas especial determinada pelo Acórdão 692/2003,
proferidos nos autos do TC 002.365/2004-3, referente
ao Requerimento nº 253, de 1997, do Senador Pedro
Simon.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO No 843, DE 2010
Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da
Casa, no período compreendido entre os dias 4 a 15
de novembro de 2010, para participar, como convidado do Governo Chinês, em visita Oﬁcial àquele País,
com o propósito de ampliar o relacionamento entre
a Comissão de Assuntos Exteriores da Assembleia

Popular Nacional da República Popular da China e a
Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal.
Em anexo, segue cópia do convite encaminhado pela
Embaixada da República Popular da China à Comissão
de Relações Exteriores do Senado Federal.
Comunico, nos termos do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei ausente do País no período acima informado. – Senador
Augusto Botelho.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
A Presidência recebeu as seguintes Mensagens
do Presidente da República:
– Nº 296, de 2010 (nº 629/2010, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação
do Senhor George Monteiro Prata, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Tcheca; e
– Nº 297, de 2010 (nº 630/2010, na origem), submetendo à apreciação do Senado a indicação da
Senhora Leda Lucia Martins Camargo, Ministra
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do
Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora
do Brasil junto ao Reino da Suécia.
São as seguintes as Mensagens:
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A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – A Presidência recebeu a Mensagem nº
298, de 2010 (nº 627/2010, na origem), do Presidente
da República, que restitui os autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 91, de 2010, (nº 6.078/2009, na Casa
de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que altera as Leis nº 4.375, de 17 de agosto de 1964,
que dispõe sobre o serviço militar, e nº 5.292, de 8 de
junho de 1967, que dispõe sobre prestação do serviço
militar pelos estudantes de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e pelos médicos, farmacêuticos,
dentistas e veterinários, sancionado e transformado
na Lei nº 12.336, de 2010.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados cópia
dos autógrafos.
Arquive-se o processado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Pela ordem de inscrição, a primeira
oradora a falar seria eu, mas consulto o nobre Senador Geraldo Mesquita Júnior se gostaria de falar em
primeiro lugar. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Serys Slhessarenko, muito bom-dia, Sr. Senador Pedro Simon, amigos
e amigas, funcionários que nos acompanham nesta
sessão, senhoras e senhores que nos ouvem, Senador
Simon, esta semana foi, eu diria, fatídica com a notícia
do falecimento de tanta gente, Senadora Serys. No meu
Estado, lamentamos muito a morte, em primeiro lugar,
do Professor José Higino, cidadão que tantos serviços
prestou ao Acre – dirigiu o Senai durante tantos anos;
fundador do Sesi – e que deixou uma família bonita,
enlutada. Aqui eu envio minhas condolências à sua
esposa e às suas ﬁlhas. Uma perda para o Acre.
O Acre perdeu também Jorge Kalume, que foi
Deputado Federal, Prefeito da capital, Governador e
Senador. Aqui em Brasília, com o Senador Pedro Simon, assisti a seu sepultamento, juntamente com seus
familiares, D. Terezinha, com a Márcia, ﬁlha dele, que
é nossa companheira aqui no Senado, e com seus
irmãos. O Senador Kalume, mesmo sem mandato,
frequentava com muita assiduidade a Casa, com sua
alegria de sempre. Vinha quase todo dia aqui: cumprimentava um, cumprimentava outro, dava uma balinha de
hortelã para a gente. Era um cidadão de uma meiguice
incrível! Eu contava, no velório, ao ﬁlho dele, Cláudio,
uma passagem que ele mesmo desconhecia.
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O Senador Kalume foi escolhido para governar o
Estado a partir de 66 – eu muito novo àquela época –,
e meu pai era Deputado Federal com ele, aqui. E um
compadre do meu pai, Senadora Serys, tirou uma caminhonete antiga, Rural Willys, novinha, e entregou o
abacaxi nas mãos de meu pai: que ele providenciasse
a remoção desse carro para o Estado. Naquela época,
a estrada que passa lá em seu Estado imagine como
era! Totalmente de terra e muito acidentada! Papai,
conversando com o Senador Kalume: “O que é que
eu vou fazer com este carro?”. O Senador Kalume o
chamava de barão e disse: “Barão, vamos levar este
carro”. Escolhido Governador, iria assumir pouco tempo depois: “Olha, eu aproveito e vou ver como é que
está essa estrada para ver o que a gente pode fazer,
coisa e tal...”
E fomos: Senador Kalume, papai, eu, meu irmão
mais velho e o Alencar, que era um jornalista da revista
Cruzeiro, que também conhecia os dois, se interessou
pela estória e também queria fazer uma reportagem
sobre a estrada. Passamos uns quatro dias nessa estrada. Lá perto de Porto Velho o carro quebrou. O Senador Kalume, que tinha compromissos mais urgentes
no Estado, pegou outra condução e foi embora. O seu
ﬁlho Cláudio não conhecia essa história. Eu contei para
ele, e outras passagens da vida do Senador Kalume,
naquilo em que eu cruzei com ele. E tinha um grande e especial carinho por ele. Também lamento muito
seu falecimento.
Aqui, na nossa Casa, o nosso querido Romeu
Tuma. Eu estou me referindo a eles porque não tinha
tido ainda oportunidade de falar sobre o falecimento
dessas pessoas tão queridas, tão amigas.
O Senador Tuma... O que dizer do Senador Tuma?
Pessoa dedicada, meiga, atenciosa. Teve participação
na vida pública brasileira.
Essas pessoas, Senador Simon, eu não me encontro em condições de julgá-las. Eu sou muito pequenininho para julgar alguém. A história julgará essas
pessoas, a posteridade julgará essas pessoas.
O que eu tenho a dizer é que do conhecimento
pessoal restou para mim assim uma lembrança muito
signiﬁcativa de todos eles. Todos aqueles com quem
eu converso sobre o Senador Tuma destacam esta
característica dele: pessoa gentil, atenciosa. Até para
nos apartear, o Senador Tuma falava: “Desculpa, Senador Geraldo, desculpa”. Era uma característica dele.
Ele irradiou...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Não parecia
um delegado de Polícia.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Nem parecia. Mas a história diz que ele, tam-
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bém no papel de delegado, se houve com humanidade, digamos assim.
Eu dizia que a sua maneira de ser conquistou
pessoas do Brasil. Estava em casa, e me ligou a Senadora Mirta. Eu tinha acabado de estar com ela em
Buenos Aires. Até segunda-feira, no ﬁnal do dia, participamos da reunião da Comissão de Direitos Humanos
do Parlamento do Mercosul. Ela me ligou aos prantos:
“Geraldo, perdemos o nosso Tuma”. É uma Senadora
paraguaia que o conhecia e gostava muito dele.
Enﬁm, lamento por ele, por sua família. Que Deus
agasalhe todas essas pessoas.
Por último, na semana, o falecimento do ex-Presidente Kirchner. Figura polêmica, não resta dúvida,
mas de magnetismo incrível, haja vista o que está
acontecendo no país, em Buenos Aires, no interior do
país: uma comoção, Senador Simon. Aqui um aspecto
acerca da atuação do Presidente Kirchner. Como eu
disse, eu estive, na segunda e terça-feira, participando
da reunião da nossa Comissão de Cidadania e Direitos
Humanos do Parlamento do Mercosul, que, como V.
Exª sabe, tem a obrigação de apresentar, anualmente,
um informe sobre a situação dos direitos humanos no
âmbito do Mercosul. A sistemática que nós adotamos
para colher essas informações é a realização de audiências públicas nos países, ouvindo sociedade civil,
organizações do Estado, etc.
Outra audiência pública da qual participei também, em Buenos Aires, havia ocorrido no Parlamento,
no prédio do Congresso, um prédio lindo – V. Exª o conhece. Mas, dessa vez, a audiência pública foi deslocada para o Centro Cultural Haroldo Conti. Eu disse:
“Mas por quê?” Estranhei antes de ir a Buenos Aires.
Ao chegar lá, compreendi, Senador Simon.
Esse centro cultural é uma das instalações de
trinta e poucos prédios pequenos e médios que faziam
parte do complexo da Escola de Mecânica da Armada,
local, Senadora Serys, onde milhares de argentinos foram seviciados, torturados e assassinados pela ditadura
argentina. A Escola de Mecânica da Armada!
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS. Fora do microfone.) – Bem mais do que aqui.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Bem mais do que aqui. Eram sequestradas,
seviciadas, torturadas e assassinadas milhares de
pessoas.
Pois bem! Eu ﬁquei sabendo – daí minha agradável surpresa – que, em 2004, o Presidente Kirchner, então, desalojou a Armada daquele complexo e
o destinou a abrigar entidades, organizações ligadas
aos direitos humanos, aquelas organizações que têm
o compromisso do resgate dos fatos ocorridos e da ﬁxação da verdade. Eu ﬁquei impressionado! No Brasil,
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nós não temos, Senador Simon, algo parecido sequer.
Um complexo de dezoito hectares, trinta e tantos pequenos e médios prédios destinados a essa ﬁnalidade. Ou
seja, o inverso daquilo para qual serviu aquele centro
de tortura. Obra do Presidente Kirchner! A instalação
se deu a partir de 2007, e, aos poucos, as organizações estão ocupando aquele espaço, que está sendo
objeto de visitação pública naqueles prédios onde se
dava, de fato, o extermínio de muitos argentinos.
Figura polêmica, sim, um caudilho, mas uma
pessoa amada pelo seu povo. Que a história o julgue.
Eu sou muito pequenininho para julgar seja quem for,
mas me sensibilizou esse fato em particular: a iniciativa tomada pelo Presidente num país que, por vezes...
Esse fato da Argentina é um fato muito interessante.
A Argentina se debruçou sobre uma época, não virou
simplesmente uma página: identiﬁcou, puniu, prendeu
e condenou torturadores militares que participaram,
na ditadura, do extermínio de milhares de argentinos.
Nós, aqui no Brasil, por enquanto, fazemos de conta
que tudo foi resolvido.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E ex-presidentes todo-poderosos foram parar na cadeia.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Ex-presidentes foram presos na Argentina. No
Brasil, até agora, fazemos de conta que nada aconteceu
ou, pelo menos, acreditamos que não se deve mexer
com isso. A Argentina teve a coragem de colocar o dedo
na ferida, revolveu e resolveu esse assunto.
Que Deus acolha também o ex-Presidente Kirchner. Senador Pedro Simon, morreram e que Deus
os tenha. É aquela história: a morte faz parte da vida,
não é? – o Senador Pedro Simon, que é franciscano,
deve compreender isso com muito mais profundidade
do que a gente. A nossa natureza é de seres mortais,
mas até agora parece que não aprendemos a conviver
com a morte. De fato, uma coisa é verdade: a morte
é natural e tal, mas que dói, dói. Quando acontece,
é dolorida a coisa. Ninguém aprendeu ainda a lidar
com a morte.
Mas, Senadora Serys, eu queria também me referir aqui rapidamente a uma experiência que me deixou
muito impressionado, e essa experiência vem de uma
escola lá de Curitiba, do Colégio Estadual Professor
José Guimarães. O Professor Adimar Garcia Machado é professor de Sociologia, Senador Pedro Simon.
A diretora da escola é a Professora Maria Lúcia Fagundes Rosseto.
Pois bem. Algum tempo atrás, ainda neste ano, o
professor introduziu uma discussão na sua aula. Pediu
que os alunos da 3ª série do segundo grau debatessem
um tema que, até para nós, é difícil, polêmico, complicado: a questão da maioridade penal. E não sei por
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que razão ele entrou em contato com o meu gabinete
e consultou o meu pessoal sobre a possibilidade de,
enviando os trabalhos desses jovens, eu poder me
manifestar sobre eles.
Olha, foi uma das melhores surpresas que tive
aqui no Senado. Tenho aqui os trabalhos originais de
um número signiﬁcativo de jovens – Bianca, Gabriel,
Juliane, Luiz Guilherme, Jéssica, Andressa, Fabiene,
Rafael, Áurea, Camila. Fiquei tão impressionado, Senador Simon, que pedi autorização ao professor, aos
jovens e à escola para que, no plenário, pudesse me
referir a esses trabalhos.
São trabalhos manuscritos, com letra boa e português muito bom – o pessoal escreve bem, o que é
uma coisa interessante. Os alunos tiveram a coragem
de abordar o assunto. Olhe só, nem os nossos candidatos à Presidência da República tiveram essa coragem, porque é um assunto tortuoso realmente. Mas
eles tiveram coragem de enfrentar o assunto e, inclusive, posicionaram-se – alguns a favor, outros contra,
mas se posicionaram.
Eu ﬁz aqui um apanhado dos trabalhos desses
jovens, nos quais foram apresentados argumentos favoráveis e contrários à redução da maioridade penal,
Senador Simon.
Lá nos textos deles, nos trabalhos, encontramos
o seguinte:
Um jovem de 16 anos pode eleger Presidente da República, porém, não pode ser
julgado pelos próprios atos? Nós países desenvolvidos, os criminosos são julgados pela
sua índole e por sua consciência a respeito
do ato que cometeram, independentemente
da idade.
Eu pincei algumas frases, algumas expressões
que constam dos trabalhos: “Quando medidas sociais
não mudam nada, devemos tomar medidas mais drásticas, como a redução da maioridade penal.”
Em todas as aﬁrmações você identiﬁca um processo de reﬂexão.
A legislação brasileira está errada a respeito do adolescente menor de 18 anos, ao
considerar que ele não tem a mente desenvolvida. A partir de 13 anos, o adolescente tem
capacidade melhor de compreender e pode
muito bem responder pelos seus atos.
Repito, são aﬁrmações feitas e reﬂexões introduzidas nesses trabalhos por esses alunos dessa escola
em Curitiba à qual me referi.
Mais uma aqui: “A maioridade é uma pura besteira. Um jovem de 16 que mata uma pessoa já sabe
muito bem o que é certo e o que é errado”.
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Outra:
O que um adolescente de 16 anos pensa?
Que quer sair com os amigos, comprar roupa
de marca, tênis da moda, mas nem sempre
os pais deles podem comprar e por causa da
idade não conseguem emprego e alguns acabam conseguindo dinheiro fácil no crime e se
desviam dos estudos.
Mais um aqui, para ilustrar melhor o pensamento
daqueles que são favoráveis à redução da maioridade: “O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito
tolerante com os pequenos infratores e não intimida
os que pretendem transgredir a lei”.
Mais uma:
Só por que tem menos de 18 anos não
pode ﬁcar impune. A Justiça é para todos. [...]
A violência está aumentando a cada ano
e muito disso pode estar relacionado à falta
de penalidade por idade.
Se o assunto da diminuição da maioridade penal ganhasse maior espaço na mídia,
muitas pessoas apoiariam.
Vêm agora alguns argumentos contra a redução
da maioridade penal. Um grupo de alunos chegou à
conclusão de que o problema maior é a discussão sobre diminuir a maioridade penal, o que é um absurdo,
porque o que realmente deveria ser feito era investir
no trabalho e reabilitação desses jovens. Os jovens
perguntam: “O que é melhor? Maior número de jovens
presidiários ou maior número de jovens estudantes e
trabalhadores?”.
Coisa interessante! São alunos de 3ª série do segundo grau reﬂetindo, Senador Simon, de uma forma
extremamente responsável, o que por vezes é difícil
perceber até aqui no Congresso Nacional.
Diz uma estudante:
Não sou a favor, pois as crianças e os
adolescentes que nascem em meio à favela não
têm certas escolhas. Já vivem com marginais
e drogados, e o caminho a seguir é o mesmo.
E quando ele tem uma escolha que não seja
a criminalidade, a comunidade o exclui, então
ele volta para a criminalidade.
Se o colocamos dentro de prisões, estaremos perdendo a qualiﬁcação do futuro e perdemos a chance de ensinar em vez de julgar.
Interessante! O mais interessante disso tudo é
que eles não se limitaram a se posicionar contra ou
a favor, eles dão sugestões do que se fazer, Senador
Simon. O que precisa ser feito? A unanimidade é uma
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só: investir na educação. A primeira unanimidade. Vem
mais aqui:
Parar de auxiliar os pobres com migalhas,
mas estimulá-los a crescer; gerar na população
um pensamento mais crítico sobre a política.
[Olha que coisa interessante!] Boa educação
para todos, independentemente da renda familiar; oferta de quotas para ex-presidiários em
grandes empresas em troca de diminuição do
Imposto de Renda; acompanhamento psicológico durante a internação para avaliação da
melhora do comportamento; um maior investimento em cursos que agradem a maior parte
da população que são excluídos por serem
pobres. Devemos ﬁcar atentos, pois há muitos
jovens se perdendo, cometendo crimes, por
falta de um patrocínio, um voto de conﬁança
por parte dos que dizem que estão nos representando na Câmara.
Logicamente eles se referem ao Poder Legislativo.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E nós estamos incluídos.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Estamos incluídos.
Os menores infratores devem ser punidos
de acordo com a gravidade de suas infrações
e não serem simplesmente jogados em uma
cela. Somos a favor, em primeiro lugar, da
conscientização, por parte da população, do
Código Penal [olha que coisa interessante!].
E não que ﬁque apenas sob a opinião imposta pelo sistema, pois existem coisas que não
estão bem explicadas.
Eu quero frisar que essas reﬂexões são de jovens,
muito jovens, que frequentam a escola em Curitiba e
são alunos da 3ª série do ensino médio. E – repito –
são reﬂexões que traduzem talvez o grau de responsabilidade desses jovens, que, por vezes, alguns, enganadamente, pensam que a juventude brasileira está
complemente alienada. É um engano isso, Senador
Simon, está aqui a prova disso, não é?
Queremos a democratização das informações sobre as leis, para que o povo participe conscientemente das ações. Um maior
incentivo na educação do jovem, para que ele
seja valorizado, principalmente o jovem da classe baixa, que não tem muitas oportunidades
na vida. O que está faltando é conhecimento, cultura, que ﬁca concentrado nas classes
média e alta.
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Por que não criar cadeias de reabilitação, cursos proﬁssionalizantes para resgatar
esses jovens da criminalidade? Puni-los, mas,
ao mesmo tempo, ajudá-los. Levar o conhecimento aos presídios e às favelas e quebrar
esse tabu de que jovens que nascem em favelas serão bandidos ou traﬁcantes. Antes de
tudo, devemos evitar que esses jovens vão
para a cadeia.
Por último, aqui, uma reﬂexão muito bonita:
Acreditamos que a discussão sobre a
maioridade penal seja um dos maiores obstáculos que o Brasil enfrenta. É uma questão
muito polêmica, porém, até agora, não vimos
ações do Governo. As propostas que chegam ao Congresso, após uma motivação,[por
exemplo, o assassinato daquele menino lá no
Rio, que foi arrastado pelo carro, e ele se refere, inclusive, a esse fato,] acabam caindo no
esquecimento. E, por essas razões, estamos
aqui reforçando, mais uma vez, o pedido para
que haja mais esforços e não se ﬁque só em
palavras. Que os senhores governantes deem
mais atenção para esse problema.
Parece pouco, mas não é não, Senador Simon.
Trata-se de um grupo de jovens, um grupo representativo da juventude brasileira se debruçando sobre uma
questão tão complexa, tão polêmica...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – V. Exª me
desculpe, mas apenas para voltar à origem. Qual o
grupo que fez este trabalho?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Senador Simon, vou repetir, a seu pedido,
com muito prazer: Colégio Estadual Professor José
Guimarães. Vila Hauer, em Curitiba.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Colégio de
vila?
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – É uma rua que ﬁca numa vila em Curitiba. O
professor de Sociologia, que puxou o debate, a discussão na sala – e foi uma coisa fantástica, porque
ele poderia falar de um monte de coisas, mas resolveu
abordar esse tema, com muita responsabilidade –, é o
professor Adimar Garcia Machado, a quem saúdo da
tribuna do Senado. São alunos da 3ª série; a matéria
é Sociologia, e a tarefa cobrada deles foi debater e
elaborar uma dissertação sobre o tema.
E, como eu disse, Senador Simon, as redações
foram todas manuscritas, com letras boas, português
correto, com aqueles errinhos banais que todos nós
cometemos, mas, no fundo, no fundo, muita responsabilidade. Achei muito interessante: não se furtaram
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ao debate. Mesmo aqui no Senado, no Congresso
Nacional, por vezes, a gente se furta a esse debate.
Eles não, encararam a responsabilidade. E foram muito
bem-sucedidos, muito felizes.
Eu queria parabenizar a juventude brasileira,
porque eles representam a juventude brasileira. Nós
estamos há dois dias do desfecho de um processo
eleitoral, que sacudiu o País inteiro e que, a meu ver,
poderia ter signiﬁcado uma aula de política para o País.
Entretanto, na verdade, eu acho que muita gente no
Brasil está frustrada, apesar de acompanhar o processo. Acho que a campanha enveredou por caminhos
que não deviam ser percorridos; deixou de tratar de
questões muito cruciais para o povo brasileiro; tratou
de outras que, como alguns dizem, até não deveriam
ter feito parte do programa eleitoral, das discussões
e dos debates.
Como eu disse, o sentimento que tenho, Senador Simon, é o de que perdemos uma grande oportunidade de termos uma aula de civilidade, de grandeza
política.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E não dá para
dizer que a culpa é dos candidatos, que um era melhor
que o outro. Foram as circunstâncias e a fórmula que
se criou, na qual eles terminaram embarcando. E, na
minha opinião, eles não queriam.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Eu até admito, porque as pessoas que estiveram sob os holofotes, notadamente as duas últimas
que ainda estão, são pessoas que têm referência, que
têm importância na vida política brasileira. Acredito até
que nem gostariam de ter participado de muitos momentos dos quais participaram.
Ontem, Senador Simon, eu estava andando com
a minha mulher, ali pela quadra onde residimos – e me
esforço para fazer isso sempre que posso – , e cruzamos com uma senhora e uma outra mais jovem que
conversavam sobre a campanha. E uma dizia à outra
assim, em tom de surpresa: “É a primeira vez que eu
vejo um Presidente da República se meter tanto assim
numa campanha eleitoral”.
Foram fatos que envolveram inclusive o próprio
Presidente da República, e houve momentos de grande
infelicidade. Não digo que ele não poderia se envolver,
mas, da forma como ele o fez, também não é ediﬁcante, não é exemplo para nenhuma democracia. Não é
exemplo para nenhuma democracia!
Espero tão somente que o povo brasileiro tenha a
serenidade, tenha a grandeza que, por vezes – e muitas
vezes –, nos falta, Senador Simon, de amar profundamente este País, de olhar para o futuro, de olhar para
seus ﬁlhos e para seus netos, desejar o melhor para
eles e fazer uma escolha serena, tranquila, longe dessa
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coisa nervosa que foi o processo eleitoral. Não estou
aqui também dizendo que o processo eleitoral tenha
que ser um debate de freira. Não se trata disso. Tem
que ter polêmica – sobretudo tem que ter polêmica –,
mas acho que até a polêmica a gente precisa...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – O importante
é o conteúdo da polêmica.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – (...) tratá-la com conteúdo, tratá-la com responsabilidade. Houve muito chumbo trocado. Jogamos
fora muita munição que poderia ser guardada para
embates mais signiﬁcativos. Mas tudo bem! Estamos
chegando ao ﬁnal. Esta, seguramente, é a última sessão que fazemos no Senado antes do desfecho do
processo eleitoral.
O que precisamos perder no País é isso que se
está avolumando, tomando corpo; é essa coisa de dividirmos o País entre pobres e ricos, entre regiões. O
brasileiro não é assim! O brasileiro trança para todo
lado: da Bahia vai para São Paulo, do Rio Grande do
Sul vai para o Acre. O brasileiro não é assim! Precisamos parar de alimentar, às vezes, até um certo... Às
vezes, vejo em algumas pessoas até aquela baba raivosa, escorrendo do canto da boca. Isso é ruim demais;
isso é muito ruim. A gente não precisa disso.
Portanto, Senador Simon, ﬁnalizo fazendo o que
sempre faço – e, de alguma forma, já ﬁz. Formalmente, estou aqui também para prestar contas da viagem
que ﬁz, em nome do Senado Federal, na condição de
Senador, na condição de membro do Parlamento do
Mercosul. A última missão que recebi foi participar da
reunião da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul. Reunião esta da qual colhemos,
mais uma vez, depoimentos importantes, vindos de
pessoas que representam o próprio governo argentino, a sociedade civil, acerca dos fatos que envolvem a
questão dos direitos humanos naquele país. Cumpro,
assim, formalmente, a obrigação de vir a público e,
desta tribuna, prestar contas dessa viagem, que, aﬁnal,
foi uma viagem de trabalho, e, ainda, de me dirigir ao
povo brasileiro e de torcer para que ﬁnalizemos esse
processo eleitoral. Que tudo corra bem neste País.
Pois não, Senador Simon, com muito prazer.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É com muita
mágoa que faço este aparte. Vamos sentir muita falta
de V. Exª. Eu tive muita felicidade, neste mandato, de
conviver profundamente com V. Exª. Fizemos viagens
ao Mercosul, inclusive eu, minha esposa, V. Exª e a
esposa de V. Exª; uma pessoa, diga-se de passagem,
excepcional e que aprendi a admirar, inclusive pela
franqueza das ideias que ela expõe, mesmo quando
diferentes das de V. Exª. Eu até mexia com minha mulher, dizendo: “Não vai copiando tanto assim; vai mais
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devagar!” V. Exª é uma das pessoas que vivem e que
sentem a alma popular. Nos pronunciamentos de V.
Exª, ao longo de todo esse tempo, V. Exª se preocupou com o Acre, sim; preocupou-se com as questões
da região Amazônica, sim. Mas V. Exª foi um homem
brasileiro e um cidadão do mundo, debatendo os problemas da nossa realidade, como está fazendo agora,
em um dos seus últimos pronunciamentos. Está se
preocupando com uma das questões mais lindas e
mais bonitas: a nossa mocidade, colocada, que nem
foi colocada, por esse extraordinário professor do Paraná, que é um exemplo. Acho que o professor é um
grande exemplo, o que ele fez. E veja como iniciativas positivas como as dele têm resultado, têm uma
resposta altamente concreta por parte dos alunos. A
grande verdade é que, nesse trabalho, por exemplo,
esqueceu-se do principal problema: o problema não
está apenas entre deixar solto ou prender o jovem. Se
tivéssemos estabelecimentos para jovens, onde eles
se reeducassem... Mas, na verdade, no Rio Grande
do Sul, e eu acho que no resto do Brasil, presídios e
repartições para prender jovens são escolas de criminalidade. O menino entra com 12 anos, com 13 anos,
com 14 anos e, daqui a pouco, ele sai de lá um criminoso proﬁssional. Mas essas preocupações de V. Exª
me deixaram muito magoado, e eu insisti com V. Exª
quando V. Exª me disse que não ia mais concorrer, que
acha que tinha dado sua contribuição e que se sentia, por uma série de razões... Eu vou lhe ser sincero:
eu também. Eu não seria candidato nesta eleição, se
meu mandato não tivesse mais quatro anos, em hipótese nenhuma. Penso até – e tenho reﬂetido – se,
no dia 31 de janeiro, eu não renuncio. Com 81 anos,
que vou fazer no dia 31 de janeiro do ano que vem,
penso se não é hora de ir para casa, porque acho que
ﬁz minha parte. Mas insisti muito com V. Exª, um jovem, um guri, que deveria continuar. Achei que V. Exª
tinha a obrigação de continuar, mas os argumentos,
apresentados por V. Exª, no sentido de que... E o que
senti em V. Exª é o que senti em mim: é difícil a gente ﬁcar sentado aqui, ver esse negócio e não poder
fazer nada! Na verdade, nós, aqui, nesses oito anos
em que eu, V. Exª e a querida Presidente estivemos
aqui, foi muito pouco o que pudemos fazer, por mais
boa vontade ou não boa vontade que tivéssemos. O
clima ﬁcou, realmente, muito difícil, o que levou a que
uma pessoa como V. Exª não esteja aqui no ano que
vem. É uma pena! V. Exª fará muita falta. Aprendi a
admirar em V. Exª, em primeiro lugar, sua assiduidade, exagerada até. E via isso com certa inveja. V. Exª
estava sempre presente, da abertura das sessões ao
ﬁnal, às sextas-feiras, às segundas-feiras. Ao longo de
todos esses anos, V. Exª, talvez, tenha sido uma das
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pessoas mais assíduas, muitas vezes, inclusive, sem
ir à tribuna, ﬁcando todo o tempo assistindo às sessões, debatendo as questões mais importantes, mais
genéricas, que não têm nada a ver com as questões
pessoais ou seja o que for. V. Exª, realmente, debateu
aqui as questões da América, do Brasil, do mundo. V.
Exª vai fazer muita falta. Senadores genéricos, com a
análise da integridade dos problemas da sociedade,
com a imparcialidade de ver, com a pureza de debater,
de discordar, de apoiar que nem V. Exª não há muitos
aqui. V. Exª vai fazer falta. V. Exª não é uma pessoa
especíﬁca: “Eu falo porque falo da educação; eu falo
porque falo da saúde; eu falo porque falo da segurança.”
Não; V. Exª foi, realmente, um genérico, que debateu
todos os assuntos que interessavam a esta sociedade.
É uma pena, e a vida pública tem dessas coisas. Há
pessoas das quais a gente gostaria de se ver livre há
muito tempo e não consegue. Trezentos processos,
e isso, e aquilo, mas o problema do sistema eleitoral
brasileiro, enquanto não terminar... Enquanto não tivermos o voto por lista ou distrital, onde, realmente, haja
alguém que seja responsável por quem está aqui...
Porque, hoje: “Eu sou Deputado, eu estou aqui, mas
ninguém é responsável por mim. Eu tenho dinheiro, eu
tenho bastante dinheiro”. Eu conheço casos em que o
cidadão foi eleito pela região norte, foi eleito com uma
montanha de votos pela região norte de determinado
Estado. Aí, a região norte ﬁcou com raiva dele, porque
teve uma péssima atuação, não deu bola, não liquidou,
não tomou conhecimento. Quatro anos depois, como
tem muito dinheiro, foi eleito pela região sul. Um cara
que não conhece, que não tem conhecimento foi eleito pela região sul. Isso tem acontecido. Conheço, no
Brasil inteiro, casos dessa natureza. Ou seja, se nós
não pusermos ﬁm a esse processo, se nós não ﬁzermos uma escolha... O voto proporcional... E o Brasil é
um dos últimos países do mundo... O Kirchner, que foi
uma pessoa fantástica – estamos, aqui, lamentando
a sua morte –, um grande cidadão, um grande Presidente, elegeu-se com um prestígio enorme e elegeu
a sua mulher em seu lugar, mas, uma vez candidato
a Deputado, perdeu. Lá, perdeu para o líder da oposição. Ele que está aí. Todo mundo já estava pensando
nele como candidato à reeleição. O Churchill ganhou a
guerra, era herói no mundo inteiro, mas perdeu a eleição para deputado no distrito dele. Por quê? Porque,
lá, a pessoa é julgada por aqueles que estão ali. Não
é assim no Brasil, que não tem. Quem tem dinheiro faz
aquela coisa toda. Então, V. Exª vai fazer muita falta.
Falo com toda a sinceridade. V. Exª e a nossa querida
Presidente, grande Senadora, mulher de garra, mulher
de luta. E o caso dela, então, é ridículo. V. Exª não quis,
não participou, não deu bola. Já S. Exª participou de
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uma convenção e é uma das melhores Senadoras. Não
entendo, não entendo a falta que a Presidente vai fazer
no Senado. Mas eu vou muito sentir a falta de V. Exª.
V. Exª vai esvaziar muito o conteúdo deste Congresso.
Vejo gente importante que vem aí. Eu gosto da vinda
do Requião, que está voltando. Ele é um língua solta,
mas diz as verdades permanentemente. É um grande
nome. Eu gosto do Luiz Henrique, de Santa Catarina,
que está vindo e é um grande nome, mas pessoas
como a nossa Presidente, pessoas como V. Exª e – e
cá entre nós – pessoas que Deus, injustamente, tirou
daqui, como o Tuma, a que V. Exª se refere, o nosso
querido Senador de Mato Grosso do Sul, que foi nosso
Presidente, que foi Ministro...
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Ramez Tebet.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – A ﬁlha do Tebet, agora, foi eleita Vice-Governadora de Mato Grosso
do Sul. Pessoas como o nosso querido Jefferson Péres... Sinto que Deus, injustamente, levou uns e, mesmo
com toda a Sua divindade, eu me atrevo a dizer que
não gostei. V. Exª simplesmente não quis, cansou. S.
Exª quis, mas, por um absurdo, e qualquer Partido faz
esses absurdos, seja qual for, isso não aconteceu. Eu
quero apenas dizer que V. Exª leva o meu carinho, o
meu afeto, a minha admiração. V. Exª diz que recebeu
um convite para fazer um curso de pós-graduação na
Bahia. Faça-o aqui, na Universidade de Brasília. Sair
daqui para ir para a Bahia? Não estou entendendo. Venha para cá, faça aqui, na Universidade de Brasília, e
ﬁque aqui com a gente, ﬁque convivendo com a gente.
Pessoa como V. Exª, que vai ter o tempo todo, pode
prestar um serviço inestimável. Eu gostaria demais de
poder, muitas vezes, ir à sua residência, reunir-me no
ﬁm de semana, conversar com V. Exª, para ter um professor a quem eu possa recorrer muitas vezes durante
esse tempo. Fique em Brasília! Já que não quis, não
quis ﬁcar no Congresso, pelo menos, ﬁque na Capital,
para nos puxar a orelha, para combater, para cobrar.
É muito importante! Nós vamos sentir muito, muito a
sua falta. Quero dizer, de modo especial: eu, particularmente, e a minha mulher vamos sentir profundamente
a falta de V. Exª. No Congresso do Mercosul há fatos
altamente positivos e outros, não, mas um dos positivos
foi a nossa convivência. V. Exª é um tipo complicado. A
única mágoa que tive com V. Exª, que me deixou profundamente magoado, foi quando V. Exª, Presidente
da nossa delegação, que tinha tudo para ser o chefe,
para levar adiante, simplesmente, renunciou, não deu
bola para nós e falou: “Não quero mais”. Uma decisão
que não tinha nada que ver com V. Exª. Havia uma
unanimidade de que V. Exª devia ser o nosso chefe,
e V. Exª, pura e simplesmente, com um espírito de

Sábado 30

549

48595

renúncia, de falta de preocupação com cargos... Mas
errou. Ali, nós todos perdemos com esse espírito de
desprendimento que V. Exª tem, mas, mesmo assim, o
seu papel lá foi muito importante. Quero dizer a V. Exª,
do fundo do coração: nesses oito anos, os momentos
que eu tive de mais conforto, em que me senti mais
feliz, foram lá no Uruguai, quando, junto com V. Exª,
inclusive, às vezes, com a minha família e a de V. Exª,
nos intervalos, debatíamos e analisávamos. Eu aprendi
muitas lições da vida com V. Exª. Muito obrigado por V.
Exª existir, por ter estado aqui e, por favor, pelo menos
ﬁque em Brasília.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Olha, Senador Simon, o senhor me obriga a
tratar de algumas questões que V. Exª colocou.
Primeiro, quero dizer: quantos não dariam qualquer coisa ou tudo para estar no meu lugar agora, ouvindo palavras tão carinhosas, especialmente quando proferidas por uma pessoa tão respeitada no País
inteiro? No País inteiro. Senador Pedro Simon! É o
franciscano que o País inteiro admira. Então, quantos
não gostariam de estar, agora, no meu lugar, ouvindo
palavras tão generosas?
Uma coisa é preciso esclarecer, Senador Pedro
Simon: eu não estou me afastando da política. Há pessoas que, ou pela convivência com os familiares, ou pelo
envolvimento, nascem com esse vírus, como a gente
diz. Eu sou um animal político. Eu estou me afastando
apenas da perspectiva da disputa por mandatos.
Agora, esteja onde estiver, fazendo o que estiver
fazendo, eu vou sempre estar voltado a procurar interferir ou interagir com os demais cidadãos com quem eu
vou conviver. Isso aí ninguém tira de mim. Vou sempre
estar atento à necessidade de mudarmos o nosso mundo. Vou exercitar a minha cidadania plenamente.
V. Exª trouxe um assunto que é, digamos, pessoal. De fato, tenho convite de amigos que têm uma
faculdade em Salvador para que eu faça, lá, uma pósgraduação. Eu sou homem do Direito, estou afastado
do exercício da advocacia há mais de dez anos e a
gente precisa voltar a compreender um pouquinho as
coisas. Há uma outra razão, Senador Pedro Simon,
que V. Exª deixou de perguntar, inclusive: “Por que
você não volta para o Acre?” É a minha terra querida.
Tomar o meu tacacá no ﬁnal do tarde, conversar com
os amigos, com as amigas, com os compadres, com
as comadres... Eu vou me obrigar a um período sabático. Vou me recolher, vou pensar em tudo isso que
aconteceu nesses últimos anos, vou examinar o meu
Estado de uma perspectiva de fora, como se diz; depois, vou ver o que faço da vida. Mas, seguramente, eu
lhe digo: olha, não passa pela minha cabeça, de fato,
a disputa por outros mandatos, digamos assim, a não
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ser o do cidadão compenetrado, responsável, humilde,
modesto, que vai, sim, continuar intervindo, interagindo,
interferindo para que, em nosso País e no meu Acre
querido, a gente possa construir uma perspectiva de
um futuro melhor. Isso aí ninguém tira de mim.
Discordo de V. Exª – e digo isso com toda a sinceridade, com toda a humildade – quando V. Exª diz que
eu vou fazer falta. Eu não vejo as coisas dessa forma.
Acho que a vida, Senador Simon, abre para a gente
diversas variáveis, diversas perspectivas. O problema
é que a gente se habitua a reﬂetir: “olha, eu sou Parlamentar, sou Senador e tal, então, tenho de ser isso
aqui”. Não tem de ser isso aqui! A gente tem outras
formas de atuação, não é? Está aí o povo brasileiro.
Somos algumas centenas com mandatos, mas o povo
brasileiro são quase 190 milhões sem mandato, mas
com o único mandato que eu gostaria de ter: aquele de
decidir, de determinar as coisas. Esse mandato é do
povo brasileiro. Esse é o que a gente gostaria de ter. Eu
vou procurar, serenamente, onde eu estiver, como digo,
interagir com essas pessoas e tirar o melhor proveito
dessa convivência e continuar tentando dar a nossa
parcela de contribuição, mesmo que modesta, para a
construção deste nosso Brasil tão querido.
Muito obrigado pela sua generosidade.
Uma abraço fraterno na sua querida esposa, a
quem nós todos, eu, minha mulher, nossa família, tanto
admiramos e de quem tanto gostamos.
Um bom dia e desculpem a delonga do pronunciamento.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Serys Slhessarenko. Bloco/PT – MT) – Senador Geraldo Mesquita, obrigada.
Convido V. Exª a presidir a sessão para que eu
faça uso da palavra, pois sou a próxima oradora inscrita. Logo depois, falará o Senador Pedro Simon.
(Pausa.)
A Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita. PMDB
– AM) – Concedo a palavra à Senadora Serys Slhessarenko, nossa querida companheira e Senadora.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT
– MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, inicio esta minha fala...
O Senador Pedro Simon está dizendo, da bancada:
“Acho que também vou embora, com vocês dois”. De
jeito nenhum, Senador! De jeito nenhum! O senhor
tem de ﬁcar aqui.
Inclusive, o tema sobre o qual iria falar hoje, resolvi que não vou mais falar. Não vou falar porque sei
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que o Senador Pedro Simon vai abordá-lo, e, como
tenho assinado embaixo de tudo o que ele diz a respeito do Ficha Limpa, resolvi não falar. Não vou falar
porque tudo o que eu disser vai ser pequeno perto
do que ele dirá. Então, como sei que daqui a pouco
eu vou ouvi-lo, não vou tratar desse assunto. Dizendo
sempre que a fala do Senador Pedro Simon sobre o
Ficha Limpa – e tenho ouvido praticamente todos os
pronunciamentos dele a esse respeito – valeu. Todos
os pronunciamentos dele valeram, com certeza, porque a gente tem ouvido os comentários na imprensa
nacional sobre os seus pronunciamentos e eles surtiram efeito, com certeza.
Vou aqui discorrer sobre alguns assuntos. Um
deles é sobre a minha ida ao Congresso Nacional do
Povo da China & Globe Internacional, Fórum Conjunto
de Legisladores de Pequim, que se realizará de 6 a 8
de novembro de 2010.
Sr. Presidente, resumidamente, lá vamos discutir
os seguintes tópicos: “Um Novo Enfoque Internacional:
Criar Pontes entre a Legislação Nacional e os Compromissos Internacionais”; “As Medidas da China sobre
Mudança Climática”: a legislação chinesa e as medidas
de âmbito nacional, a Lei sobre Energia Renovável, a
Lei sobre Economia Circular, a Lei de Proteção ao Meio
Ambiente, a Lei de Eﬁciência Energética e outras; assim
como “A Arquitetura para um Acordo Pós-2012”, com
a apresentação da minuta de proposta da Globe, por
parte de Lorde Deben e do Presidente Wang Guangtao.
Uma outra temática será a “Legislação sobre Mudança
Climática nas Principais Economias”, um estudo que
mapeia a legislação vigente sobre mudança climática
nas principais economias, e vincula a legislação nacional a um acordo pós-2012 sobre mudanças climáticas.
Também “Aprimorar a prestação de contas quanto aos
compromissos governamentais sobre o clima”, o papel
ﬁscalizador dos legisladores, como os legisladores podem ser mais eﬁcazes em fazer com que os governos
prestem contas sobre os compromissos referentes à
mudança climática.
Senhores e senhoras que nos veem e nos ouvem,
nessa prestação de contas se deﬁnem compromissos,
são assinados compromissos importantes, mas como
veriﬁcar se esses compromissos estão sendo efetivamente cumpridos? Isso é extremamente importante,
o papel ﬁscalizador, para ver se esses compromissos
referentes a mudanças climáticas estão sendo cumpridos.
Por ﬁm, na última reunião, será apresentado um
modelo de arquitetura acordada, vamos chamá-lo assim, e da declaração do fórum, que será o compromisso de cada delegação para promover tais resoluções
junto a seus governos nacionais.
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Então, será um evento extremamente importante, que vai acontecer na China, nos próximos dias 6,
7 e 8.
Sr. Presidente, além de comunicar que estarei
na China, participando dessa conferência sobre mudanças climáticas – deixarei o Brasil dia 3 à noite e
retornarei dia 10 –, como acabo de dizer, sob a organização da Globe...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS. Fora do microfone) – V. Exª vai passar mais tempo no ar do que
na China.
A SRA. SERYS SLHESSARENKO (Bloco/PT –
MT) – Mais ou menos, Senador. O Senador diz que
eu vou ﬁcar mais tempo no ar do que na China. Mais
ou menos.
Participarei de evento em que vamos representar
o Senado e o Brasil na conferência sobre mudanças
climáticas da organização Globe International. Sou a
coordenadora, no Brasil, dessa organização, que é composta por legisladores dos países membros do G8+5 – o
G8, nós sabemos, são as oito economias consideradas
as maiores do mundo; e o +5 são a China, Índia, México, África do Sul e Brasil – e, todo ano nos reunimos
para tratar de projetos que podemos desenvolver em
nossos países no tocante a assuntos relacionados ao
meio ambiente e às mudanças climáticas.
Nessa próxima conferencia, que será em Tianjin,
na China, próximo a Pequim, além de mim, estarão presentes o Senador Cícero Lucena, a Deputada Rebeca
Garcia e o Deputado Augusto Carvalho, para discutir
a atuação do Brasil no tocante às mudanças do clima,
que cada vez mais aumentam no mundo.
Dia 26 de outubro foi assinado o regulamento do
Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, com a publicação ontem de decreto no Diário Oﬁcial da União.
Os recursos serão aplicados em ações de combate à
desertiﬁcação, adaptação ao clima, promoção e difusão de tecnologias e incentivo às cadeias produtivas
sustentáveis e pagamento de serviços ambientais.
Cerca de R$226 milhões já foram aprovados para
2011, isso no Brasil. O decreto foi assinado, como disse, dia 26 de outubro, pelo Presidente Lula, em reunião do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e o
lançamento do Inventário Brasileiro de Emissões de
CO2. O fundo é o primeiro no mundo a utilizar recursos
provenientes da participação dos lucros da cadeia produtiva do petróleo para ﬁnanciar ações de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas e seus efeitos.
De agora em diante, o comitê gestor do fundo –
implementado pelo decreto e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, composto por representantes
governamentais, comunidades cientíﬁcas, empresários,
trabalhadores e organizações não-governamentais –
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terá condições de administrar, acompanhar e avaliar
a aplicação dos recursos em projetos, estudos e empreendimentos de mitigação e adaptação da mudança
do clima e seus efeitos.
No ano passado, após a Conferência do Clima
em Copenhague (COP 15), o Brasil aprovou a Política
Nacional sobre a Mudança do Clima e se comprometeu voluntariamente a reduzir até 2020 as emissões de
gases de efeito estufa entre 36% e 39%. Desde que o
Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia foi instituído, em 2003, nosso
País evitou a emissão de 2,9 bilhões de tCO2eq.
Por todos esses nossos esforços é que o Brasil
tem o menor índice hoje de desmatamento dos últimos
21 anos. É assim que seguiremos mudando: um Brasil
mais forte e se desenvolvendo sustentavelmente. Temos
esse compromisso com o clima, com a nossa população e com o mundo. É o desenvolvimento econômico
se dando com sustentabilidade ambiental.
Agora, eu vou passar a falar não tão rapidamente,
tentando fazer, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhores e senhoras que nos ouvem, uma reﬂexão sobre a formação de proﬁssionais em nosso País. E vou
pegar só um exemplo, que vou aprofundar um pouco,
que é o da Petrobras.
Começo perguntando por que nós temos – não
que eu tenha uma coisa contra advogados; eu sou advogada, com muita honra, tenho ﬁlho advogado – mais
advogados do que engenheiros formados no Brasil.
Queremos ter muitos advogados, mas queremos ter
muitos engenheiros e outros proﬁssionais também.
Quanto tempo se gasta para formar um proﬁssional de
nível superior? Como estaremos daqui a trinta anos?
O que aconteceu nos últimos vinte anos com a formação técnica no Brasil?
Quando um proﬁssional se formava na universidade, ele saía com o canudo debaixo do braço e
achava que podia tudo, como todo jovem que acabou
de vencer uma etapa da sua formação. Então, com o
canudo debaixo do braço, ele batia na primeira porta
e tinha um não; na segunda, outro não; passava um
tempo, e ele começava a duvidar se o canudo valia
alguma coisa; após um certo tempo, ele começava a
duvidar da sua própria capacidade como proﬁssional;
e, depois de um certo tempo, ele já duvidava da sua
própria capacidade como ser humano.
Hoje, nós estamos aí com falta de técnicos de
todo tamanho. Então, as coisas mudaram. As coisas
estão mudando, com certeza.
Quando vimos, senhores e senhoras, a lei do
bafômetro caindo, eu parei para reﬂetir sobre o planejamento estratégico que temos feito nos últimos
vinte anos e então resolvi segmentar e estudar uma
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área especíﬁca. Considero o momento propício para
levantar essa discussão, visto que estamos passando por um momento decisivo para o futuro do nosso
País. Com a descoberta do pré-sal, o Brasil se ﬁrmará
como um dos principais países produtores de petróleo
do mundo. Então, precisamos pensar sobre como tem
sido o processo de formação técnica dos proﬁssionais
necessários para operar nesse processo importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil.
Decidi analisar a formação de proﬁssionais sob
esse viés, pois a Petrobras é uma instituição que, ao
longo dos seus 57 anos de história, foi decisiva nas
tomadas de decisões estratégicas do País. Foi a partir
dos seus marcos que surgiram várias das demandas
de necessidades nacionais.
Por esse motivo, uso como referência para esta
reﬂexão o estudo feito pelo Dr. Ricardo Latgé Milward
de Azevedo e pelo Dr. Gerson José Salamoni Terra,
publicado na Revista de Geociências da Petrobras, com
o título “A busca do petróleo, o papel da Petrobras e o
ensino da Geologia no Brasil”.
A partir desse trabalho do Dr. Ricardo Latgé, vamos fazer um resumo histórico da empresa e analisar
a educação no Brasil. Vou usar desse artigo alguns
excertos para falar um pouco da importância dessa
empresa para o Brasil e a relação com a formação dos
proﬁssionais, ou seja, com a educação.
A criação da Petrobras, no ano de 1953, ampliou as oportunidades de emprego e demandou a
necessidade de uma formação técnica diversiﬁcada,
o que deﬁniu os rumos de todas as políticas públicas
na segunda metade dos anos 50. Pois notou-se a necessidade de o Brasil dispor de uma indústria petrolífera estruturada, tendo como motivação a esperança
do povo brasileiro de encontrar e produzir no território
nacional uma matéria-prima estratégica para o nosso
crescimento.
Nos anos 30, foram criadas estatais de petróleo
na Argentina e na Bolívia. No Brasil, havia um absoluto descrédito quanto à existência de petróleo nas
nossas terras, apoiado por grandes conglomerados
internacionais interessados, principalmente, em conquistar posições no reﬁno. Ainda assim, nessa época
foram estimulados debates sobre qual seria o melhor
modelo do setor de petróleo no País, o que motivou a
criação da Sessão de Geologia do Instituto de Pesquisa
Tecnológica, em 1937. Dois anos depois, foi criado o
curso de Engenharia de Minas e Metalurgia na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Esse foi
o segundo núcleo acadêmico para suprir os quadros
técnicos demandados para a indústria petrolífera, minério de ferro e outros necessários para a construção
civil, em forte expansão. Em 1942, foi criado o Curso de
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Engenharia de Minas na Universidade de Porto Alegre,
e, em 1946, na Universidade do Recife.
A descoberta do Campo de Candeias, em 1941,
faz com que a indústria do petróleo seja prioridade nacional. Houve a campanha popular de que “O Petróleo
é nosso”, o que leva à criação do Projeto da Petrobras,
que determina a urgência da formação de brasileiros
para atuarem na indústria petrolífera.
Com a descoberta do petróleo na Bahia, o Conselho Nacional do Petróleo enviou técnicos brasileiros
para os Estados Unidos para um programa de treinamento em instituições especializadas.
Quando a Petrobras começa a operar, em 1954,
ela incorpora como uma de suas bases estratégicas
o desenvolvimento de treinamento de proﬁssionais, e
o Governo Federal implanta uma política de formação
de geólogos, por exemplo. O Conselho Nacional do Petróleo elabora programas de treinamentos, coordena
estágios de aperfeiçoamento de técnicos no exterior,
para poder conduzir no País uma cultura de desenvolvimento de cursos de especialização em diferentes
ramos ligados às atividades do setor petróleo.
Nos primeiros anos da Petrobras, a empresa não
tinha como apoio um sistema educacional brasileiro
suﬁcientemente estruturado, que pudesse oferecer
proﬁssionais qualiﬁcados necessários para o crescimento da indústria do petróleo no País.
As discussões em torno do tema ganham força
com o Ministério da Educação e Cultura designando
uma comissão para avaliar a criação dos primeiros
cursos de Geologia nas universidades brasileiras.
A Petrobras contratou mão de obra estrangeira
para colaborar na exploração da matéria-prima e se
comprometeu a propor, direcionar e sustentar novos
rumos para a qualiﬁcação proﬁssional brasileira. Assim, os primeiros programas de treinamento especializado para brasileiros com formação universitária são
estabelecidos.
Que bom que jovens estão adentrando as nossas
galerias, estudantes. Estamos falando aqui da importância, em determinados setores, de nos prepararmos
com tempo, com antecedência, com planejamento
estratégico, para a formação dos proﬁssionais. Por
isso, com certeza, faz-se necessário que se pense
isso nas nossas escolas. Devem as escolas, desde
as fases iniciais, discutir questões importantes para
o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento
maior do nosso Brasil.
Estou fazendo aqui um breve relato do que foi
o início da nossa Petrobras e as diﬁculdades que ela
sofreu com a formação de quadros proﬁssionais inexistentes então no Brasil. Hoje, ela é grande porque
investiu muito em educação também, Senador Geraldo
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Mesquita, Senador Pedro Simon. Muitos perguntarão:
mas o que tem a Petrobras a ver com educação? Se
não tivesse investido em educação, ela não teria se
desenvolvido, chegado ao patamar de desenvolvimento de hoje.
Por isso, é importante, estudantes, jovens aqui
presentes, senhores proﬁssionais da educação que
acompanham os nossos jovens, tomarmos decisões
estratégicas de desenvolvimento para o nosso País
com tempo para que a formação venha a acontecer.
Temos muitos advogados, como eu acabo de dizer, no
País. É muito importante essa proﬁssão para o nosso
País, mas nós precisamos... Por exemplo, hoje, estamos
com problemas sérios na formação de engenheiros.
Só para citar duas proﬁssões. Há anos, engenheiros
se formavam para abrir – como eu mesma vou citar
daqui a pouco – pequenas empresas, até lojas de
chocolates, Senador Geraldo Mesquita, porque não
tinham trabalho. E, hoje, há muito trabalho, porque o
Brasil está buscando outras metas de desenvolvimento
realmente estabelecidas.
Foram selecionados e contratados professores
de grande renome, tanto brasileiros como estrangeiros,
vindos de empresas e universidades que se destacavam
por sua competência na indústria de petróleo.
Nos anos 70, empresas estrangeiras e nacionais
começaram a explorar petróleo sob regime de risco.
Nos anos seguintes, houve um grande esforço ﬁnanceiro, técnico e humano em superar a dependência
que se apresentava deﬁnitiva de petróleo como um produto estratégico para a soberania. Mas a estagnação
econômica mundial e a explosão da dívida externa e
da inﬂação no Brasil provocaram a redução substancial nos índices do Produto Interno Bruto e levaram o
Governo de então a reduzir o crédito das empresas,
manter os salários estagnados e reduzir, substancialmente, a entrada de novos empregados nas estatais.
Isso sacriﬁcou o ingresso de novos geocientistas na
Petrobras.
O cenário nacional nos anos 80 e 90 era de uma
inﬂação elevada e baixo investimento para a formação de proﬁssionais qualiﬁcados para trabalharem na
exploração do petróleo. O mesmo aconteceu com os
engenheiros, que foram famosos – como disse há pouco – por abrirem até pequenas fábricas de chocolate.
Também nesse período, os primeiros geocientistas
brasileiros ingressos na Petrobras – já era a década
de 90 – se aposentaram, o que provocou uma evasão
de quadros técnicos e a restrição de ingresso de novos
proﬁssionais. Isso reduziu progressivamente o número
total de proﬁssionais da companhia.
Então, cabe a pergunta quando tiramos a carteira
de motorista: temos já experiência para dirigir? Sabe-
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se que temos que nos preparar, por isso temos que
passar por exames, etc. e tal. De quanto tempo precisamos para isso? O mesmo acontece com um recémformado. Ele precisa de um tempo para treinamento,
em qualquer área, em qualquer área. Preparem-se
muito, façam um curso superior e, depois, também,
adquiram experiência para que sejam proﬁssionais
competentes.
O mesmo acontece, como eu dizia, com um recém-formado: ele precisa de um tempo para treinamento e adequação no mercado de trabalho. Portanto,
para um proﬁssional maduro, vamos ter de sete a nove
anos depois que ele ingressou na faculdade. Portanto,
um governo de quatro ou de oito anos não consegue
formar proﬁssionais nesse período, prontos para a
competição internacional.
Voltemos à Petrobras como exemplo. Nos anos
90, o Governo Federal optou por uma política generalizada de privatização das estatais. Em 95, o Congresso
Nacional aprova uma alteração que retira a exclusividade da Petrobras na exploração e produção de petróleo no Brasil, abrindo as portas para que empresas
estrangeiras viessem a explorar nossas riquezas sem
investirem no desenvolvimento do nosso País. Esse é
o período com menor número de criação de cursos
de formação desde a fundação da Petrobras. Nesse
período, nós temos uma queda de formação de engenheiros, geólogos, geofísicos, médicos, etc.
Onde esses proﬁssionais que não iriam se formar iam fazer muita falta? Voltemos ao exemplo da
Petrobras, com políticas direcionadas para reduzir o
papel do Estado na economia. A Petrobras teve que
assumir no campo de recursos humanos a adoção do
incentivo a aposentadorias, a demissões voluntárias
gratiﬁcadas e ao cancelamento de novas contratações,
crescendo o número da mão de obra terceirizada e a
redução das verbas para treinamento.
Mas na campanha presidencial de 2002 ocorreu,
felizmente, a retomada da atuação do papel do Estado
como indutor do desenvolvimento brasileiro. A escolha
feita pela população por um projeto mais intervencionista leva novas orientações na política adotada na
exploração e produção da Petrobras. Passa a existir o
investimento em tecnologias inovadoras para aumentar
o fator de recuperação nos reservatórios produtores
para alcançar a autossuﬁciência, mantendo uma confortável relação reserva/produção.
A partir de 2002, começa a criação do maior número de formação de técnicos que este País já teve na
sua história. Todavia, entre a criação dos cursos até a
formatura desses proﬁssionais, infelizmente, não deu
tempo suﬁciente para se entregarem diplomas a homens e mulheres que vão levar este País a ser, quem
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sabe, a maior potência mundial, dentro de um tempo
não muito longo.
Alguns vão se formar no próximo Governo, mas
é fundamental para nossos netos que não pare essa
formação de técnicos. O renomado pai da Administração, Peter Drucker, faz no futuro da organização uma
análise de quanto os Estados Unidos faturam com o
envio de jovens do mundo inteiro para estudar nas escolas americanas e o impacto disso no PIB americano.
O Brasil está vindo para disputar esse espaço, não só
com petróleo, mas com educação, com certeza. Cada
vez mais, precisamos de investimentos em educação,
em todos os níveis, da creche, da educação infantil e
creche à pós-graduação.
Novamente no nosso exemplo histórico, a partir
de 2002, a Petrobras voltou a investir em cursos de
formação para proﬁssionais recém-admitidos, com duração de cerca de sete meses, para acelerar a capacitação dos novos empregados, visando à antecipação
e ao amadurecimento proﬁssional, para compensar a
lacuna de quase dez anos sem contratação. São estruturados cursos especíﬁcos ligados à exploração e à
produção de óleo e gás natural em águas profundas.
Muitos desses cursos são realizados em convênios
com universidades brasileiras contando com poucos
consultores estrangeiros e cursos de campo, tanto no
Brasil como no exterior.
Nos últimos anos, o País tem vivido momentos
muito bem-sucedidos, como a conﬁrmação da camada
do pré-sal, anunciada ao Brasil pelo Presidente Lula
em novembro de 2007, o que coloca o País em uma
posição privilegiada como uma matriz energética diversiﬁcada, relativamente limpa, com potencial para
incorporar ou ampliar a participação de outras fontes
menos poluidoras.
Assim, admitindo que o petróleo continue a ter
excepcional importância no cenário energético mundial, a descoberta do pré-sal abre grandes oportunidades para o desenvolvimento industrial, tecnológico
e cientíﬁco de forma a assegurar o direito a uma vida
digna para todos os brasileiros. Mas vejam, senhoras
e senhores, a necessidade do trabalho de equipe.
Como cita o Deputado Chalita, eleito em São Paulo,
Lula sabe trabalhar em equipe.
Eu falei da educação e, na minha reﬂexão, chego
à conclusão de que o País tem mais advogados do que
engenheiros e médicos. Por que não preparamos a nossa capacidade técnica há dez ou quinze anos? Então,
nossos jovens foram formados para discutir contratos,
e passamos a importar um produto que não aparece na
balança comercial, que é o que até chamamos, entre
aspas, de “extrato de cérebro”, pois nossas cabeças
pensantes ﬁcaram ótimas em discutir contratos, mas
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precisamos de mais cabeças pensantes e, para isso,
precisamos de mais e mais preparo de técnicos para
projetos de infraestrutura de modo geral e, acrescento
aqui, de médicos também.
Vou citar o fato de quando sofri um acidente no
interior do meu Estado de Mato Grosso. O Estado tinha acabado de inaugurar um fantástico hospital na
cidade de Sorriso. Era Governador o hoje Senador
Jayme Campos, e ele tinha uma diﬁculdade enorme.
Nós éramos absolutamente adversários políticos. Eu
sofri um acidente na região e fui deslocada para esse
hospital, à época, de primeira linha na região e hoje
também, com muitos proﬁssionais bastante competentes. Saúdo todos, aliás, os proﬁssionais da saúde do
hospital de Sorriso. Mas havia apenas três médicos. O
próprio Governador estava ansiosíssimo para conseguir proﬁssionais. Médicos vieram de São Paulo para
atuar lá no interior do nosso Mato Grosso.
Então, precisamos nos preocupar com o tempo. O
desenvolvimento do País está acontecendo. As ações
se fazem necessárias no interior do País, não só nas
grandes e médias cidades. As cidades pequenas precisam de técnicos e proﬁssionais de toda ordem.
Precisamos, neste momento, decidir se queremos
voltar à abertura de entrada de capitais estrangeiros, à
estagnação, a qualquer coisa, ou se queremos a possibilidade de seguir para um caminho em que possamos capacitar mais e mais brasileiros para alavancar
o progresso do nosso País.
Antes de encerrar, queria saudar, mais uma vez,
esse trabalho do Dr. Ricardo Latgé, do qual só peguei
alguns excertos sobre a necessidade de se pensar, estrategicamente, o desenvolvimento do País com tempo
hábil para formação dos proﬁssionais. Ele nos relata,
com muita competência, como isso foi feito pela Petrobras, desde as suas origens, o seu nascimento. Na
sua criação, na década de 50, não havia proﬁssionais
em áreas fundamentais para o crescimento e para o
desenvolvimento do petróleo no País. A empresa teve
de ir assumindo, junto com o País – mas principalmente
a empresa –, a formação desses proﬁssionais.
Não esperemos que outros setores de desenvolvimento do nosso País tenham de dedicar-se tanto à
formação. Que se dediquem também... É importante
que as empresas invistam na formação permanente
dos seus proﬁssionais, mas que façamos com que o
País como um todo, com que as nossas universidades o façam.
Creio que o desenvolvimento econômico com
sustentabilidade ambiental, que o desenvolvimento
tecnológico do nosso País, no rumo correto, deemse fundamentalmente pelo preparo técnico-cientíﬁco,
etc. e tal, das nossas universidades federais. Os nos-
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sos cursos superiores são os que dão a linha e que
contribuem de forma extremamente signiﬁcativa. Os
particulares também, mas, muitas vezes, nem tanto
quanto às nossas universidades públicas. Eu, que fui
professora por 26 anos, numa universidade federal do
meu Estado, tenho essa convicção.
Nós temos de pensar o País, como estamos
pensando atualmente, mas ainda precisamos pensar
muito mais na direção do seu desenvolvimento, para
que a formação de nossos proﬁssionais se encaminhe
para essas direções, com a competência necessária e
com o compromisso político não partidário, mas com
o desenvolvimento econômico com sustentabilidade
ambiental, para que o futuro das nossas gerações esteja assegurado, a ﬁm de que sejamos, o mais breve
possível, uma grande potência não só com desenvolvimento econômico, mas com esse a serviço da melhoria
da qualidade de vida do nosso povo, especialmente
daqueles que têm menos posses.
Já ﬁnalizando, Senador Geraldo Mesquita, o senhor falava dos nossos jovens. Eu digo sempre e vou
repetir aqui – as pessoas já estão até cansadas de me
ouvir – que jovem precisa de expectativa de vida, Senador Pedro Simon. Jovem com expectativa de vida.
Como o senhor dizia, não é com punição, com isso
ou aquilo que vamos resolver, é com expectativa de
vida. E o jovem vai ter expectativa de vida, se sentir
que existem possibilidades de formação para ele. Formação real, na qual sinta que está sendo capacitado
para participar do desenvolvimento deste País. E isso,
por meio da educação. Mas que ele sinta também que
a sua família está protegida, porque tem trabalho, moradia. Quer dizer, a sua família tem emprego, trabalho,
moradia, saúde de qualidade.
E aí aproveitamos, mais uma vez, para pedir à Câmara que regulamente a Emenda nº 29 – num parêntese bem lembrado –, para que a família do jovem tenha
realmente condições dignas de vida. Por conseguinte,
ele estará protegido pela família, dedicando-se a estudar, a preparar-se, porque sabe que vai ter um futuro
assegurado. Então, deve-se assegurar o seu presente,
para que ele tenha um futuro assegurado. Com certeza,
se ele tiver um futuro assegurado, nós, que hoje somos
adultos, pessoas de mais idade, também o teremos.
Portanto, queria dizer aos nossos jovens: vamos
prestar a atenção. Vamos ajudar a conquistar esse futuro, porque ele é para vocês!
Tenho quatro ﬁlhos e cinco netos, mas considero,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, senhores que nos ouvem, que, como política, tenho de lutar pelo futuro dos
jovens e das crianças do meu Estado de Mato Grosso,
como se todos fossem meus ﬁlhos e meus netos.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Parabéns pelo pronunciamento, Senadora Serys.
Antes da palavra do eminente Senador Pedro
Simon, há alguns informes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu requerimento
do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz,
solicitando prorrogação do prazo previsto no art. 3º da
Resolução nº 2, de 2001, do Senado Federal, para que
a Mesa do Senado possa, até o dia 1º de dezembro
deste ano, receber o encaminhamento de indicações
à 10ª premiação do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO No 844, DE 2010
Requeremos a prorrogação do prazo previsto no
art. 3o da Resolução no 2, de 2001, do Senado Federal, para que a Mesa do Senado possa, até o dia 1o
de dezembro deste ano, receber o encaminhamento
de indicações à 10a premiação do Diploma MulherCidadã Bertha Lutz.
Justiﬁcação
Tendo em vista a especiﬁcidade do calendário
eleitoral deste ano que envolveu todos os segmentos
da sociedade brasileira, esta Presidência considera
necessária e democrática a prorrogação daquele prazo
legal para admitir novas indicações à 10a premiação
do Diploma mulher-Cidadã Bertha Lutz até a data de
1o de dezembro próximo. – Senador Marco Maciel,
Presidente de Conselho de Diploma Mulher-Cidadã
Bertha Lutz. – Senador Renato Casagrande – Senadora Patrícia Saboya – Senadora Fátima Cleide –
Senador Marcelo Crivella – Senador Inácio Arruda
– Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A matéria vai à publicação e será apreciada oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senador Simon, notícias aqui alvissareiras: reportagem da Rádio Senado sobre bolivianos
em São Paulo ganha prêmio internacional. Olhe que
coisa interessante.
A reportagem especial “Escravos da esperança: a
saga dos bolivianos em São Paulo”, da Rádio Senado,
ganhou o prêmio FIP Periodismo para la Tolerância, na
categoria rádio, concedido pelo escritório da Federação
Internacional de Jornalismo para a América Latina. A
cerimônia de premiação será no dia 4 de novembro,
em Santo Domingo, capital da República Dominicana,
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na Conferência Regional sobre Direitos Humanos organizada pela FIP.
O trabalho, Senador Simon, Senadora Serys, é
de autoria dos jornalistas Celso Cavalcanti e George
Cardim – companheiros nossos aqui da Rádio Senado
– e retrata a difícil situação dos cerca de 200 mil bolivianos que sobrevivem na cidade de São Paulo – um
drama. Muitos desses bolivianos, que deixaram seu país
para fugir da miséria, são vítimas de falsas promessas
e encontram poucas perspectivas no Brasil. Empresários da região exploram esses trabalhadores como
mão de obra barata, sem direito a nenhuma cobertura
da legislação trabalhista. Os nossos repórteres – da
diligente Rádio Senado – foram à Bolívia, passaram
por Mato Grosso e chegaram a São Paulo, cumprindo
a rota seguida por esses trabalhadores.
Essa reportagem foi ao ar em junho de 2009,
disputou o prêmio com dezenas de trabalhos de vários
países da América Latina.
Também com relação à Rádio Senado, Senadora Serys:
Duas das três reportagens ﬁnalistas na
categoria rádio da 12ª edição do Prêmio Imprensa Embratel são da Rádio Senado: “Quando a sombra cai”, de Sérgio Vieira, e “Os exilados da doença”, de Larissa Bortoni e Rodrigo
Resende. O outro trabalho ﬁnalista é “Sistema
paralelo de adoções ilegais esconde comércio
de bebês”, de José Renato Ribeiro da Rádio
Gazeta AM, de Santa Cruz do Sul (RS) [uma
rádio lá da sua terra].
O Prêmio Imprensa Embratel [Senador
Simon], é um dos mais importantes do jornalismo brasileiro e na edição deste ano recebeu 1.023 trabalhos, em 17 categorias. Os
vencedores serão conhecidos no dia 10 de
novembro, em cerimônia no Museu Histórico
Nacional, no Rio de Janeiro.
Eu queria aqui – e tenho certeza absoluta de que
falo tanto em nome da Senadora Serys, como no do
Senador Simon – parabenizar pessoalmente os proﬁssionais da Rádio Senado e a Rádio Senado como
um todo pela atuação.
Sou testemunha – V. Exª , Senador Simon, e a Senadora Serys, também – da atuação desses proﬁssionais.
É uma atuação competente, séria, dedicada. Por vezes
estamos em casa, cedo, pela manhã, e eles ligam, na
tentativa de colher de nós, Parlamentares, comentários
acerca de algum fato. Acho isso muito interessante.
Portanto, em nome da Mesa e tenho certeza
absoluta de que no de todos os Senadores, parabenizamos os nossos proﬁssionais da Rádio Senado e a
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Rádio Senado, pelos destaques aqui relatados e pelo
sucesso obtido.
Senadora Serys, pois não?
A Srª Serys Slhessarenko (Bloco/PT – MT) – Só
um minuto, Sr. Senador Geraldo Mesquita, para saudar,
em nome desses dois proﬁssionais premiados, todo o setor de comunicação do nosso Senado. Realmente, é um
setor que mostra, a todo momento, a sua competência,
o desempenho de um papel com competência técnica e
com compromisso político. Aquele compromisso político
que eu falo sempre, não é o partidário, é com a causa
que trabalham, com a causa que respondem por ela.
São proﬁssionais de grande competência. E o Senado
da República, através da área de comunicação hoje,
está de parabéns. Em nome desses dois repórteres,
eu gostaria de saudar toda a comunicação do nosso
Senado, porque não é um trabalho de um ou de outro,
é o trabalho de todos que faz com que a comunicação
do Senado mostre a sua competência. Rádio, televisão,
parabéns a todos que trabalham nessa área no nosso
Senado da República. Os senhores nos honram, os
senhores, realmente, mostram a sua competência em
todos os setores, em todas as áreas da comunicação.
Parabéns a todos. Os senhores nos honram, a nós Senadores, pelo trabalho que fazem na área de comunicação do nosso Senado. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Agradeço, Senadora Serys.
Concedo a palavra ao meu querido amigo Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu querido Presidente, minha querida Presidente, senhoras e
senhores, não deixa de ser um fato, eu diria, curioso,
hoje, dia 29, sexta-feira, a dois dias do pleito, estarmos
aqui no Senado, numa sessão ordinária. Isso mostra
uma tese que venho insistindo muito: a maturidade da
democracia brasileira. Quarenta e oito horas da eleição,
o clima é da mais absoluta tranquilidade.
O fato mais importante do dia é o Papa, nosso querido Papa, que, com todo o respeito – a gente diz que
o Papa é infalível em dogmas de fé – fez uma manifestação em véspera de eleição, na última hora, que, com
todo respeito, não sei se ela era necessária; mas fez. E
os dois candidatos, inteligentemente, disseram que ele
tinha direito de fazer e fez. Esse é o fato. Não tem nenhuma palavra de um general, não tem nenhuma reunião do
clube militar, não tem nenhum editorial de nenhum jornal.
Nós estamos vivendo, nessa eleição, um fato muito interessante, inédito no Brasil. Isso é normal na Europa, nos
Estados Unidos. Os jornais, na Europa e nos Estados
Unidos, deﬁnem oﬁcialmente: “Eu defendo a candidatura
tal”. Mas, no Brasil nunca tinha acontecido. O Estadão
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fez isso. O Estadão, no seu editorial, diz que o jornal é
independente, faz a campanha com a mais absoluta isenção com relação aos candidatos, mas que ele acha que
o candidato ideal é o candidato Serra. Eu acho um fato
interessante, porque nunca tinha acontecido.
Eu até vou ser muito sincero: a partir desse editorial do Estadão eu passei a olhar com calma e revisar as matérias do Estadão. E acho interessante, pelo
menos eles estão tentando ser imparciais. Os editoriais batem na candidatura oﬁcial, mas, nas notícias...
inclusive agora, ultimamente, eu acho que o Estadão
foi o jornal que mais bateu na questão do metrô, o que
aconteceu, não sei o que é, o que não é. Também isso
não tem problema.
Nenhum general, nenhum sargento. O negócio
do João Goulart, em 1964, foram os sargentos. Coitado do meu querido Jango, Presidente da República,
e eu dizia, Deputado lá no Rio Grande do Sul: “Mas
nós ﬁzemos a vida inteira, para chegar à Presidência
da República, estamos na Presidência da República
e o Presidente da República, em vez de chamar os
generais quatro estrelas, vai fazer uma reunião com
os sargentos?” Eu não consegui entender! Disse: “Não
estou entendendo!” E, dez dias depois, caiu.
Hoje, não! Hoje, o ambiente... Estamos aqui,
numa sexta-feira, não tem nenhum Deputado, nenhum
Senador que venha aqui apresentar uma denúncia:
“Olha, no meu Estado está acontecendo isso; olha, em
tal lugar está acontecendo aquilo”. O clima é da mais
absoluta normalidade. Viva a democracia brasileira!
Viva a democracia brasileira!
E eu, que posso ser pai da maioria dos Senadores que estão aqui, pela idade, que vivi os tempos lá
atrás, perdoem-me, mas valorizo demais o momento
que estou vivendo, porque eu vi o outro lado. Que coisa
mais triste! De repente, alguém se levantava ali: “Eu
quero dizer...” e saía, e fechava o Congresso Nacional.
E tinha eleição para Governador, estava tudo resolvido, candidato na rua: bum! Não tem mais eleição para
Governador. As coisas foram duras, muito duras.
E tivemos aí... O Tancredo fez a maldade de morrer – não podia ter morrido –, mas, o Sarney levou com
categoria, justiça seja feita. Sarney Presidente, saiu
a Constituinte; cumprimos mandato. Um candidato a
Presidente, o Sr. Collor, duro, grosseiro com relação
à linguagem, mesmo assim o Presidente Sarney teve
a tranquilidade de levar o processo até o ﬁm.
O impeachment do Collor. Oito anos de Fernando Henrique; oito anos de Lula. Muita gente dizendo:
“Agora o PT chegou ao governo, não vai mais negar
o governo. Não, este PT agora vai usar de tudo para
não entregar o governo”. E não é verdade. A eleição
está aí, quem ganha, ganhou. Tem alguém aqui que
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tem alguma dúvida de que se o Serra ganhar assume? Tem alguém que tem alguma dúvida de que se
ganhar a Dilma assume? Alguém está levantando a
tese da maioria absoluta, não sei lá o quê, não sei
mais o quê? Nada!
Viva a democracia brasileira! Isto é muito bom!
Parece piada, parece piada, mas na história deste
País, desde a independência, é o mais longo período
de democracia que estamos vivendo. O Império é Império. Começou já com Dom Pedro I, de saída, convocou Constituinte e fechou a Constituinte e proclamou a
Constituição por conta própria. Esse foi o nosso início.
E, depois, a República até 30 era café com leite:
Minas e São Paulo, seus governadores o nomeavam.
Mentira, os governadores se reuniam, o Presidente da
República ouvia os governadores e indicava o candidato.
E no ﬁm era café com leite. um dia Minas, um dia São
Paulo; uma eleição Minas, uma eleição São Paulo.
Quando o Presidente Washington Luiz, que era
de São Paulo, em vez de indicar o governador de Minas – era a vez dele –, indicou o de São Paulo, deu a
revolução e veio o Getúlio. Quinze anos do regime de
Getúlio, veio a democracia em 1945. Em 1945 se elege o Dutra. Em 1950 se elege o Getúlio: bumba, derrubaram o Getúlio. Elege-se o Juscelino, que passa o
Governo para o Jânio, que foi eleito, o Jânio renuncia:
bumba, não querem deixar o João Goulart assumir.
Assumiu, bumba, derrubaram o Jango.
Cinco generais ditadores.
Estamos vivendo o mais longo período de democracia na História do Brasil. Isso é importante. Isso é
muito importante.
E vamos fazer justiça: no Governo do Fernando
Henrique, mil coisas erradas, mas nenhuma que tenha prejudicado o andamento da democracia. E vamos
fazer justiça: no Governo do Lula, mil coisas que se
podem discutir, nenhuma pôs em dúvida a solidiﬁcação da democracia. E vamos fazer justiça. Podemos
ter muitas restrições ao estilo da campanha que foi
feita nesta eleição, mas nenhuma colocou em risco a
solidiﬁcação da democracia.
Isso de termos, nesta sexta-feira, aqui, a última sessão antes da eleição. E vejam também a diferença: nas
últimas eleições, quando nós chegávamos aqui – hoje
estamos aqui, sexta-feira –, a eleição era no domingo, e,
no domingo, ﬁcávamos esperando quanto tempo ia durar
para fazer a apuração, quantos dias, quantas semanas.
Agora, no domingo à noite, já sabemos o resultado, e, na
madrugada de segunda-feira, já se sabe o resultado oﬁcial;
já foi apurado. Então, nós estamos aqui agora e, quando
voltarmos a nos reunir, segunda-feira, já temos o resultado.
O assunto já estará resolvido.
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Acho que foi muito importante, para o momento
que estamos vivendo, a decisão do Supremo Tribunal
Federal. Acho que foi o fato mais importante desde o
restabelecimento da democracia com a convocação da
Constituinte. Desde lá até agora, a nossa democracia
é uma democracia capenga, porque o Brasil era, até
quarta-feira, o País da impunidade.
E, se nós formos olhar na série de equívocos e
de erros que existem na política brasileira, nós vamos
reparar: ali está a origem, ali!, o cara saber que não
acontece nada. É um grande empresário, é um grande
banqueiro, é um Governador, é um político, é um Senador, tem dinheiro e pode fazer o que quer. Sempre
foi assim, sempre foi assim!
Na quarta-feira mudou.
Os meus cumprimentos ao Supremo Tribunal
Federal. Os meus cumprimentos aos membros do
Supremo Tribunal Federal – com muita competência.
Viviam uma crise: um Supremo de 11 só tinha 10. E
é absolutamente normal que cada um vote de acordo
com o seu sentimento. E terminou em empate: cinco
a cinco. Como é que vamos sair?
E as dúvidas foram imensas, as interrogações
foram imensas. De um lado, tem a tese do voto de qualidade: o Presidente pode dar o décimo primeiro voto
– vota duas vezes. O Presidente, de saída, diz: “Não.
Essa tese eu não aceito. Eu não quero dar o segundo
voto”. Aí, vem a outra tese: “Vamos esperar a vinda
do novo Ministro” – o décimo primeiro que o Lula vai
indicar. Aí, veio a discussão.
Em primeiro lugar, é dar uma bomba na mão desse
novo Ministro! Ele vai ser indicado, tem que ser analisado
e debatido. Tem que ter uma sabatina. Tem que ser votado
secretamente na Comissão e, depois, no Plenário.
É evidente que “Como é que o senhor vai votar,
quando chegar lá, nessa questão?” seria o assunto do
debate. O coitado do candidato o que ia dizer? Não
sei a opinião de V. Exª, Presidente, mas eu, se fosse
candidato indicado pelo Presidente da República a Ministro do Supremo, nesse momento, eu diria: vou me
abster de votar. Eu não poderia dizer outra coisa, pois
o assunto já foi discutido, já foi debatido, foi analisado
durante um tempo enorme pelo Supremo. Eu, como
cidadão... Não se sabe quem o Lula vai escolher, mas
ele vai escolher alguém, e esse alguém, onde estiver,
se for lá no Superior Tribunal de Justiça, se for um
grande jurista, onde estiver, é um grande jurista, deve
estar debatendo toda hora essa questão, como todos
nós estamos debatendo. Há um grupo de juristas, um
grupo de políticos que não está debatendo como é
que ele vai votar, se vai votar assim ou se vai votar
assado? Ele também deve ter o pensamento dele. É
natural, ele nunca pensou ser Ministro do Supremo:
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“Eu penso assim, eu penso assado”. Como é que ele
vai aparecer depois?
Com muita felicidade, essa tese foi afastada. Vejo
com muito respeito a atuação, primeiro, do decano.
Com a autoridade que ele tem, com sobriedade, ele,
que era dos favoráveis a não decidir, apresentou a
proposta para decidir. Acho esse gesto emocionante,
porque se vê que foi feito com grandeza, foi feito com
espírito público, foi feito por alguém que busca uma
solução. E me emocionou, também, a unanimidade
de respeito a S. Exª: os que estavam de um lado e os
que estavam no outro reconheciam a credibilidade e
a seriedade do decano.
Meus cumprimentos ao Presidente da Corte. Na
hora de dar seu voto, ele deixou claro: ele era a favor...
Ele tinha votado cinco a cinco Ele era dos que queriam
esperar a vinda do novo Ministro. Mas, quando ele foi
votar – cinco a cinco –, o decano mudou, e passou a
quatro a três. E, quando ele foi dar o voto, disse com
todas as letras: “Eu sou favorável a esperar, mas vou
votar com o decano, porque acho a solução normal”.
Grande voto! Com muita autoridade.
E o Supremo decidiu.
Acho que foi uma decisão sábia. Se o Supremo estava empatado, cinco a cinco... Não há, no mundo, outro
país que tenha, como o Brasil, um tribunal especial para
discutir questões eleitorais. Nos Estados Unidos não existe
isso! Nos Estados Unidos não há uma Justiça eleitoral,
mas uma Justiça comum. Qualquer assunto de eleição,
de debate, de processo é na Justiça comum. Nós temos
uma Justiça especial, especializada... Se essa Justiça
especial, para tratar da justiça eleitoral, decidiu a matéria
e, por ampla maioria, decidiu de um jeito...
Se no Supremo Tribunal houve um empate na
decisão – há precedente, há um artigo no Regimento
que diz isso –, vale a decisão do Tribunal inferior, vale
a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão máximo da justiça eleitoral e que, em tese, deve
se aprofundar mais sobre essa matéria do que o Supremo. No Supremo, são onze Ministros para tratar de
tudo o que se possa imaginar que aconteça; no TSE,
há um grupo para discutir apenas o processo eleitoral.
É normal a decisão que foi tomada, mas ela não foi
uma decisão comum: ela estabelece um marco histórico na política brasileira.
A questão da impunidade, nós vamos analisá-la
antes e depois da decisão do Supremo. Eu digo aqui o
que disse quarta-feira: daqui para frente, quando formos
discutir o que vamos fazer para terminar com a impunidade, nós vamos lembrar que, primeiro, houve a iniciativa
foi popular. E não vamos dizer que foi fácil a iniciativa
popular, não vamos dizer, como alguns dizem, que se
conseguem brincando três milhões de assinatura, isso
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seria uma injustiça. E não se diga que houve inﬂuência
política de A ou de B. Agiu a OAB, agiu a CNBB, agiram entidades sociais preocupadas com a questão, não
houve nenhum interesse político-partidário.
Cá entre nós, dizer que a emenda da Ficha Limpa
teve um endereço certo, partidário, em favor de A ou
em favor de B... O povo brasileiro, esta Casa, o Tribunal Superior Eleitoral não merecem isso. Não, ninguém
pensou em ninguém ao votar essa matéria.
Para mim, Presidente, o Brasil mudou. Estou há
cinquenta anos na política, vou fazer 32 anos nesta
Casa, e a única lei que tenho orgulho de termos votado
sobre essa matéria, de minha autoria, levou dez anos
para ser aprovada. Era aquela que contrariava o que até
então vigorava: que para processar Senador tinha de
haver licença desta Casa e, para processar Deputado,
da Câmara. E a Câmara não dava, ﬁcava na gaveta do
Presidente. Não botava em votação porque não queria
votar a favor, mas tinha vergonha da sociedade para
votar contra. Então, ﬁcava na gaveta. O Congresso,
numa grande atitude, decidiu que não precisa mais. Se
o Supremo quer processar Deputado e Senador, que
processe, não tem de dar satisfação para ninguém.
Então, faz muito tempo que o fato de não haver
decisão não pode ser atribuído a esta Casa. Está na
gaveta do Supremo. Primeiro, ﬁcou na gaveta do Procurador, no tempo do Fernando Henrique; depois, ﬁcaram na gaveta do Supremo casos e mais casos de
denúncias que não se apuravam. Esse foi um grande
gesto desta Casa, diria, talvez, o único. Mas, de lá para
cá, nada se fez. Até acho, Sr. Presidente, que foi um
milagre, porque ninguém imaginava que esse projeto passaria na Câmara. Tanto é que, na Comissão de
Constituição e Justiça, decidiu-se pelo encaminhamento para uma Comissão para se fazer um projeto novo.
Quer dizer, não iria acontecer nada.
Os Líderes de todos os partidos se reuniram e,
por unanimidade, decidiram que, independentemente
da decisão da Comissão de Constituição e Justiça, o
projeto iria ao Plenário. Isso é importante no caso de
um projeto dessa natureza! Foi ao Plenário e, por uma
ampla maioria, foi aprovado. E chegou a esta Casa.
Um projeto igual, de minha autoria, aprovado por
unanimidade pelo Senado, estava lá na gaveta da Câmara há não sei quantos anos e nunca era aprovado.
Havia vários projetos.
É bom que o Supremo saiba que nós sabemos
que o projeto está cheio de equívocos. Nós temos
responsabilidade nisso e, portanto, renovo aqui o que
disse na quarta-feira quanto à necessidade de modiﬁcarmos, de aperfeiçoarmos o projeto. Nós ﬁzemos o
acordo aqui de não aceitar nenhuma emenda – aceitou
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emenda, volta para a Câmara e morreu. Então, aprovamos o projeto por unanimidade.
Primeiro, o ilustre Ministro dizer que a emenda
que nós votamos aqui modiﬁcava o projeto e que ele
tinha de voltar para a Câmara! O Senador Demóstenes,
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e
Relator da matéria, estudou o assunto e disse que a
emenda era de redação e que não mudava nada. E nós,
por unanimidade, achamos que era uma emenda de redação, que não mudava nada. Felizmente, o Supremo
entendeu que era uma emenda de redação e que não
mudava nada, porque o que eles queriam era que fosse uma emenda de redação e que tinha de ter voltado
para a Câmara; logo, a lei não valia nada. Isso também
foi vencido. E o Supremo teve um ato histórico.
A partir de quarta-feira, começou a campanha,
para valer, para terminar com a impunidade no Brasil.
Terminar! Aquilo que eu disse mil vezes aqui, que, no
Brasil, só vai para a cadeia ladrão de galinha; que quem
pega um bom advogado não é punido, isso terminou.
Agora, terminou! O negócio do político importante ou
do empresário importante que é processado uma vez,
duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes... Há
político que está sendo processado desde 1955, 1960;
um processo, dois processos, três processos, dez processos; uma condenação, duas condenações, vinte
condenações... Mas nunca em caráter deﬁnitivo, todas
prescreviam. Como não eram em caráter deﬁnitivo,
prescreviam, morria tudo. Isso é ridículo!
Como é que você iria exigir do cidadão que não
desse um jeitinho, que não arrumasse uma maneira de
resolver o seu problema, se os maiorais faziam o que
faziam? Quarta-feira, isso terminou, no momento em que
o Supremo tomou aquela decisão. É um processo sem
volta, Presidente, por isso é que V. Exª vai fazer falta.
Nós vamos votar agora, obrigatoriamente... E ﬁco
muito feliz, porque os dois candidatos à Presidência
da República deixaram muito claro – os dois – que, no
primeiro ano de governo, virão para esta Casa a reforma política, a reforma partidária e a reforma tributária.
V. Exª e eu sabemos: ou vêm no primeiro ano ou não
vêm mais. Fernando Henrique errou ao não fazê-las
no primeiro ano, devia ter feito; e o Lula errou ao não
fazê-las no primeiro ano, devia ter feito. Se não faz no
primeiro ano, não faz mais.
Espero que hoje, no debate de hoje, e peço a
Deus que no debate de hoje... E a imprensa está dizendo isto... Nós já sabemos o que os caras têm de
mau. Roubam de um lado e do outro, errado, falcatruas... Chega! A gente já sabe isso tudo. Que digam o
que vão fazer de positivo, que falem sobre as coisas
positivas. Que as Organizações Globo, que vão orientar as perguntas, levem para esse sentido.
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Acho que o melhor debate que nós já tivemos na
história foi o da Record. Ali, copiaram o modelo americano: um fala e o outro responde; um fala e o outro
responde. Foi assim. Nos Estados Unidos, é assim.
A eleição americana é decidida nos quatro debates,
onde os dois candidatos a Presidente debatem nas
quatro redes de televisão nacionais. Um aqui e outro
ali. Um fala e o outro responde. Um pergunta e o outro
responde. Decide a eleição. Na Record foi assim. Mas
foi uma pena: levado pelo ambiente e pela confusão,
o ﬁm foi uma carniﬁcina.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Senador Simon, permita-me só um minuto, aproveitando a presença dos jovens aqui. É uma feliz
coincidência. Eu cheguei a Brasília no ﬁnal de 1961 e, a
partir de 1962, estudei no Caseb. Entre 1962 e 1964. E,
aqui, nós estamos com a galeria lotada de alunos do 9º
ano do Centro Educacional Caseb. Eu queria felicitá-los
e agradecer a presença, em nome da Mesa. (Palmas.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Quantos de
vocês têm mais de 16 anos e já vão votar? (Pausa.)
Nenhum? Puxa, vocês são grandes, hein? Essa
mocidade de hoje cresce. Acho que é bom vocês não
votarem nesta eleição, deixem para a próxima, porque
esta está muito confusa.
Muito obrigado pela presença de vocês.
Eu até me atrevo a dizer para a Dilma e para o Serra
que o bom seria que nem esperassem assumir no dia 1º
de janeiro e que já remetessem – não tenho nenhuma
dúvida de que o Lula aceitaria e remeteria –, no ﬁm de
novembro ou no início de dezembro, a sua proposta,
tanto de política quanto de reforma tributária.
E vejam, Srs. Membros do Supremo, se os senhores tivessem rejeitado o Projeto da Ficha Limpa, a tal da
reforma sobre voto distrital, verba pública de campanha
não ia dar em nada. Agora, não! Só o fato de o pessoal
dizer que “o fulano de tal não assumiu; o deputado de
tal, que há quarenta anos ia para lá e para cá, dessa
vez não assumiu”, muda e muda para valer.
Eu me sinto emocionado com a decisão do Supremo. E olho para o debate de hoje. O interessante
é que toda a matéria da imprensa – eu li e reli – mostra a preocupação que os candidatos têm em debater
matéria, e não roubalheira.
Para mim, o tema do aborto não tem que ser discutido. O Papa já falou, as outras igrejas já falaram, o
Serra e a Dilma já falaram. Disseram: “O Papa é autoridade religiosa, tem o direito de falar, eu acho que
falou bem”. Esse assunto, é claro, não tem nada que
entrar. Não vamos voltar a discutir agora a questão do
aborto. A mim não parece ser o momento.
E, cá entre nós, agora então surgiu a última, do
metrô de São Paulo e não sei o quê, não sei mais o
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quê. Em termos de bandalheira, todo mundo já sabe
tudo. Vamos falar as ideias. Vamos falar do futuro.
Seria muito importante, nesse último debate,
que a Dilma e o Serra falassem para valer. Porque o
negócio está muito... Lá pelas tantas, tanto um candidato quanto o outro está numa loteria. Para o PT, o
salário mínimo vai ser R$ 546,00; para o Serra, vai ser
R$600,00. Um diz que vai fazer 700 escolas técnicas;
o outro diz que vai fazer 930. Não é por aí. Façam uma
exposição profunda: como candidato à Presidência da
República, eu pretendo isto, eu pretendo isto, eu pretendo isto, mais isto, mais isto, mais isto.
Um aspecto positivo: um assunto que está resolvido é esse problema da imprensa.
A candidata Dilma deixou claro: ela é contra qualquer tipo que inﬂuencie mexer com a imprensa.
Cá entre nós, houve um Estado, se não me engano,
o Ceará, em que a Assembleia Legislativa – uma maluquice! – votou uma lei autorizativa, autorizando o Governo a
criar um órgão para ﬁscalizar, para controlar, para orientar, sei lá o quê, a imprensa. Cá entre nós, é um projeto,
perdoe-me a Assembleia do Ceará, ridículo. Na véspera,
na semana da eleição, grosseiro... Em primeiro lugar, não
cria nada; em segundo lugar, autorizativo; quer dizer, o
Presidente da República tem autoridade para mandar
um projeto sem o autorizativo ou com o autorizativo. É
um projeto ridículo, só para criar confusão.
Tanto o Serra quanto a Dilma deixaram claro o
problema da imprensa. Eu sou uma pessoa que debato.
Eu, por exemplo, com relação às pesquisas, eu tenho
muitas restrições. Eu sou um dos autores do projeto
que determinou que pesquisa não pode ser feita nos
quinze dias anteriores à eleição. O Supremo derrubou
a nossa lei dizendo que são um preceito dentro das
causas pétreas a liberdade e a independência, e que
a nossa lei era inconstitucional.
Eu, sinceramente, acho um exagero.
Mas, de qualquer maneira, acho que a questão
da imprensa e a liberdade estão garantidas.
É claro que a imprensa sempre tem dois lados. Isso
é verdade. A gente sempre acha muito ruim quando ela
fala mal da gente. E a gente sempre acha boa quando
ela fala bem da gente, até mesmo quando a gente acha
que não merece tanta coisa. Isso é uma realidade.
Mas os dois candidatos assumiram o compromisso, por isso é que creio nesta última tese de que
está resolvido, de que não admitem, sob hipótese
nenhuma, o controle da liberdade de imprensa. Isso
também é bom.
Foi triste a experiência da Internet entre nós. O
Obama foi uma experiência emocionante. O Obama
recusou dinheiro do governo para fazer campanha, que
não pode fazer a mesma coisa. Não aceitou dinheiro do
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governo para poder buscar dinheiro, via população, na
Internet. E as contribuições foram US$10, US$5.
A primeira coisa que isso resultou foi a impressionante presença da mocidade. Os jovens que, nas
últimas eleições, estavam afastados, não compareciam
às eleições, ﬁzeram campanhas e mais campanhas
para comparecer.
E a Internet exerceu um papel impressionante,
inclusive e, principalmente, na vitória do Obama, em
cima da Srª Hillary Clinton. Quando o Obama saiu
candidato, ele era candidato para fazer nome, para
badalar, porque a Clinton estava eleita, estava nomeada. Mas ele mudou; mudou com a Internet e mudou
com a mocidade.
No Brasil, a querida Marina quis usar a Internet,
em termos de verba, e ganhou meia dúzia de reais.
Agora, o que a Internet foi usada para esculhambar os
outros, para mexer com a honra e com a dignidade; o
que a Internet foi usada, e o que recebi das coisas mais
absurdas que se possa imaginar, de um lado e do outro, foi ridículo! Mexeram com a honra, mexeram com a
família, mexeram com as coisas mais absurdas que se
possa imaginar. Foi uma pena, porque a democratização,
com a participação da sociedade, que se imaginou que
seria um avanço, foi um profundo retrocesso.
Eu já disse meu pensamento: segunda-feira, já
começo aqui como um Parlamentar independe, doido
para votar a favor do meu País; e em relação a tudo
aquilo que vier nesse sentido, serei favorável.
Queira Deus que o povo medite e que possamos
escolher.
Digo com todas as letras: se me perguntassem
sobre alguém para botar no lugar do Serra para representar esta oposição, eu tinha a Marina, mas a Marina
é que nem eu: é sonhadora, é romântica, é Dom Quixote. Para valer, não vejo ninguém melhor do que o
Serra. E, dentro do PT e do governo, não vejo ninguém
melhor do que a Dilma. Nisso, tivemos uma proteção
superior. Cabe a eles, nesse ﬁnal de debate, falar claro,
alimentar as esperanças do nosso povo.
A imprensa está publicando hoje, Sr. Presidente,
o que os dois candidatos estão dizendo: se ganharem,
segunda-feira, estarão lançando uma conclamação ao
entendimento nacional. Acho isso muito importante de
se antever. Tanto o Lula quanto a Dilma estão dizendo
que vão fazer uma chamada ao entendimento. É muito
bom quem ganhar fazer isso; e, se como eles dizem,
o primeiro projeto é o de reforma política, é o de a reforma tributária, devem chamar o outro para, juntos –
não impor alguém porque tem maioria –, já iniciarmos
essas grandes reformas.
Queira Deus, Sr. Presidente, que consigamos sair.
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Nunca tivemos uma eleição como essa, com as
manchetes do mundo inteiro respeitando o Brasil, respeitando nossa presença, nossa credibilidade.
Ainda ontem, a notícia de que, se vibrávamos
com o poço Tupi, com a monstruosidade da capacidade
possível de extração de petróleo, a Petrobras anunciou
um que tem o dobro da Tupi. Que bom se iniciarmos
um governo sob um novo prisma!
No que diz respeito ao social do Governo Lula, fecho com ele: aos mais pobres, aos mais humildes. Acho
isso absolutamente correto, acho que deve ser por aí.
Mas que os dois, o Serra ou a Dilma, estabeleçam o
seguinte – digo isso do fundo do coração, mas tem que ser
no primeiro dia: “A linha do meu governo é essa aqui.”
Em primeiro lugar, nomeiem quem quiserem! Mas,
cá entre nós, nomeie alguém que você aceitaria para
ser padrinho do seu ﬁlho, de quem você compraria um
carro usado ou com quem você deixaria seu ﬁlho se
tivesse de viajar por seis meses ao exterior.
Os partidos podem indicar, podem discutir e podem debater, mas não podem impor, principalmente quando é um nome que já tem uma biograﬁa, um
passado, uma folha corrida que o complica. Começa
por aí, com a seleção dos nomes, e continua desde o
primeiro dia do governo.
Contei aqui o exemplo singelo, Sr. Presidente,
do Prefeito de Caxias, o Sartori. Foram oito anos de
um grande governo do Pepe, do PT. Sai ele, e entra
o Sartori, do PMDB. No primeiro dia de governo, na
Câmara de Vereadores, vai para a tribuna o Líder do
PT, que diz: “Este governo é um escândalo, é uma
barbaridade! Recentemente, assumiu e designou o
subprefeito do Distrito de Forqueta, e, hoje, ele pegou
todas as máquinas do Distrito, que estão nas terras
dele”. Estão nas terras de propriedade dele todas as
máquinas da Prefeitura de Forqueta.
A Líder do Governo, uma grande Vereadora,
muito dura, telefonou para o Sartori e disse: “Sartori,
não dá para defender seu governo. Olha o que eles
estão dizendo”. Sartori disse para ela: “Aguarde-me
na linha por cinco minutos”. Ele deu um telefonema.
No interior – Sr. Presidente, V. Exª sabe disso –, em
cada Município, o prefeito sabe, naquele distrito, quem
é o homem do partido, quem é o chefe, quem é que
manda. E ele tinha feito isto: tinha indicado para subprefeito alguém que o chefe partidário tinha indicado.
Ele telefonou para o cara: “Que é isso que me estão
contando?”. E o cacique de lá disse o seguinte: “Não
me fale, Prefeito! Estou morrendo de vergonha. Esse
ﬁlho de não sei o quê colocou todas as máquinas nas
terras dele. É uma vergonha! Estou morrendo de vergonha. Nem posso sair para a rua”. O Prefeito disse:
“Obrigado”. Na outra linha do telefone, ele disse para
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a Líder na Câmara de Vereadores: “Peça um aparte
para o Líder do PT, agradeça-lhe a informação e diga
que ele deve ﬁcar tranquilo, pois o subprefeito não é
mais subprefeito. Terminei de demiti-lo”.
Isso marcou o Governo Sartori. Depois dessa,
mais ninguém caminhou nesse sentido. É o que Fernando Henrique não fez, é o que Lula não fez. No
início, se Fernando Henrique tivesse feito isso... No
início, dissemos para Lula: “O Valdomiro apareceu na
televisão pegando dinheiro e discutindo o quociente da
verba do percentual que eles iam receber na roubalheira! Demita-o!”. Ele não o demitiu; não o demitindo, ele
deu a linha do Governo dele. Quando quisemos criar
a CPI aqui, ele não deixou que a CPI fosse criada. Ele
e o Sarney não deixaram que a criássemos. Tivemos
de entrar com uma ação no Supremo. E o Supremo
mandou criar a CPI, mas um ano depois. Mas, um ano
depois, não era mais o Valdomiro, era o mensalão, era
um bolo de coisas que tinham acontecido.
Ao Serra e à Dilma, dou um conselho cristão, de
irmão em Cristo: façam isso!
Em primeiro lugar, estou vendo, no jornal, imporem nome aqui, lá, acolá. Já está o meu PMDB indicando nomes que eu não indicaria! Perdão! Não é que
eu não indicaria, mas eu não aceitaria: “O PMDB vai
indicar? Indique! Mas quero saber quem é. O fulano
de tal vai indicar? Indique! Quero saber quem é”. Em
primeiro lugar, há a seleção: quem vai. Em segundo
lugar, há a decisão.
O Itamar fez isso. Na hora em que a CPI dos
anões do Orçamento invocou o nome do Chefe da
Casa Civil, não se discutiu se era ou não era ele, não
sei o quê, não sei o quê. Ele se afastou. Veio depor
não como Chefe da Casa Civil, mas como ex-Chefe
da Casa Civil. E ﬁcou fora. Quando ele veio aqui para
dar o depoimento dele, ele terminou aplaudido e foi
absolvido por unanimidade. Ou melhor, não foi absolvido, não, mas nada foi encontrado contra ele. Voltou
para a Casa Civil. Mas esse foi um gesto.
Quando o Itamar escolheu a Ministra dos Transportes, eu mexi com ele e disse: “Essa Ministra é muito
bonita. De onde você a tirou?”. E ele me perguntou: “Mas
tu tens alguma coisa contra mulher bonita?”. Eu disse:
“Não, não tenho, mas...”. De repente, aparece a notícia
de que o marido dela era o advogado da empresa que
cobrava o pedágio na Ponte Rio – Niterói. Demitiu-a na
mesma hora. Demitiu-a por telefone, na mesma hora!
Poderiam discutir: “Mas ela nada tem a ver com isso. A
mulher é a mulher, o marido é o marido”. Mas a demitiu
na mesma hora. Deu uma linha de governo.
Digam-me, aqui: qual o ato de corrupção, no Governo do Itamar, que teve a conivência dele?
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Digo que, no Governo do Lula, ele negou a do
Waldomiro e não o demitiu; não o demitindo, ele abriu
a porta. Houve vários casos iguais no de Fernando
Henrique, a começar pela privatização da Vale.
Eu faria esse apelo. A partir de segunda-feira, os
nomes já serão chamados.
Há outra questão: o Serra está insistindo e está
certo quando diz que, se ganhar a eleição – ele é até
meio debochado, meio exagerado –, vai voltar a estatizar
as estatais. Diz ele que, hoje, as estatais estão entregues à pirataria dos partidos políticos. É verdade. Ele diz
que a Petrobras, a Eletrobrás e o Banco do Brasil terão
técnicos, não distribuição de cargos entre os partidos.
Não vai haver a diretoria de construção de petroleiro do
cidadão do Ceará que era Senador do PMDB, do PSDB,
e que, depois, passou a ser candidato do PMDB, sobre
o qual há uma imensidão de restrições. Está lá ele de
chefão, indicado pelo Senador do PMDB que, agora, não
sei se é o de Alagoas ou o do Pará. Não pode!
Tem razão o Serra, mas quero fazer justiça. Eu
me lembro de que a Dilma, quando era Ministra de
Minas e Energia, travou uma batalha com o Sarney,
com o PMDB e com o PT, porque queriam politizar os
cargos, o que ela não queria. Na hora, diziam: “A Dilma
queria botar os cupinchas dela lá”. Fui me aprofundar
nisso e vi que o que a Dilma queria era que esses cargos fossem ocupados por técnicos, que é o que quer
o Serra. Repare como é interessante: os dois estão
pensando de forma igual. O Serra diz que, se for Presidente, esses cargos do Banco do Brasil, da Petrobras, da Eletrobrás e do BNDES não serão entregues
a político. O Paulinho da Força Sindical, hoje, está num
cargo desse. Os caras estão saindo da máquina para
ocupar um cargo desse, que deve ser um cargo técnico! Digo isso, sem falar nos membros do conselho,
por exemplo, da Petrobras. Alguns do Governo – são
três conselhos, com reunião uma vez por mês – estão
ganhando US$30 mil ou US$40 mil.
O Serra disse que vai terminar isso. A Dilma sempre foi contra isso e foi derrotada pelo PT e pelo PMDB.
Quando ela estava no Ministério, nenhum cargo desse
foi ocupado por político partidário. Quando ela saiu de
lá e foi para a Casa Civil, ela perdeu a autoridade.
Já na indicação do Ministro, o primeiro ﬁcou algum
tempo e saiu por denúncia de corrupção. E o segundo?
Está lá. Um cargo foi indicado, na Petrobras, pelo Sr.
Collor. Levei um susto quando vi: foi indicado pelo Sr.
Collor por meio do Líder de seu Partido nesta Casa. E
apareceu o Senador reeleito, que foi Ministro das Minas
e Energia, dizendo: “E daí? O Collor indicou, o Collor
não indicou, o cara é um técnico, não sei o quê...”. Não,
não pode acontecer isso, Sr. Presidente.
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Esse é um grande assunto, e eu faria um apelo:
no debate de hoje, a Dilma e o Serra poderiam repetir
o que estão botando no jornal, mas que o assumissem
hoje, no último momento. Que o Serra diga: “Eu acho...”.
Aliás, ele vem dizendo isso. Vamos fazer justiça, ele
vem dizendo e repetindo que cargos não vão ser de
domínio de partidos. Petrobras, Eletrobrás, Banco do
Brasil, BNDES não são de partidos, não são de cupinchas! Não são cargos como aquele de que falou o Presidente do PTB. Ele disse que ganhou o cargo para
indicar nome, para arrumar dinheiro para o Partido. Ele
disse isso na CPI do mensalão, com todas as letras!
E que a Dilma, com autoridade, diga hoje: “Sempre
fui contra isso. Quando eu decidia, no Ministério de
Minas e Energia, isso não acontecia!”. E que assuma
o compromisso agora, porque ela vai sofrer pressões
enormes. Que assuma o compromisso agora e diga:
“No meu Governo, isso não vai acontecer”.
Eu ainda não sei como votarei, nem quero dizer
isso, nem vou abrir meu voto, mas essa é uma questão muito importante, a que devo assistir hoje. É muito
importante! Que esse debate seja assim: como é que
vão decidir essas questões, esse escândalo?
O meu querido Lula fez um bom Governo. Se eu
tivesse de votar sobre o Lula, eu o aprovaria, mas com
muita restrição. Eu o faria com muita restrição, Sr. Lula,
a começar pela soberba, a continuar pela sua despreocupação com a ética. Não digo que o Lula não seja uma
pessoa séria, não digo que o Lula não seja uma pessoa
digna, não digo que o Lula não seja uma pessoa correta,
não digo que o Lula tenha qualquer compromisso com
corrupção ou coisa parecida, não. Mas ele se despreocupou com isso. E ele foi colocando para fora todas as
pessoas que insistiam com ele nisso. O exemplo mais
triste e mais cruel foi o Frei Betto. Frei Betto é um homem puro, um homem de ideias concretas, objetivas.
Era seu conselheiro, seu conselheiro de todas as horas.
Um dia, na nossa reunião do grupo católico, Frei Betto
fez uma exposição e nos comunicou que estava saindo
da assessoria do Presidente Lula: “Continuo amigo do
Lula, mas estou saindo, porque não tenho condições...”.
Ele estava fazendo a pregação. E aí não sei o que me
deu, mas eu lhe disse: “Olha, Frei, acho que o senhor
errou. As pessoas queriam o senhor, que as inﬂuencia,
que as orienta no bem. E o senhor sai. Os outros estão
lá agarrados”. Ele me respondeu: “É, mas a gente sabe
até onde pode ir. Fui até onde eu podia ir e quero continuar amigo do Lula, inclusive em condições de falar
com ele. Mas, onde eu estava, eu estava no limite: ou
sai ou rompe”. E ele saiu.
E, se repararmos em alguns nomes do velho PT,
daquele PT do início... Eu me arrependia: mas por que
não fui do PT? Não fui do PT porque minha tese era a
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defesa do bipartidarismo até a Constituinte. E, hoje, estou convencido de que eu não estava errado. Na minha
luta, na minha briga com o Brizola de eu não ir para o
PT, eu dizia o seguinte: devem ﬁcar a Arena e o MDB.
Convocamos a Assembleia Nacional Constituinte. Convocada a Assembleia Nacional Constituinte, instala-se
a Assembleia Nacional Constituinte, e dissolvem-se os
partidos. E ali, no seio da Assembleia Nacional Constituinte, organizam-se os blocos, e aí vão debater. Então,
o que acontecia? Não vamos fazer como a Constituinte de 1946, que foi espetacular. Mas este era o erro da
Constituinte de 1946: metade era a favor de Getúlio;
metade era contra Getúlio. Nos 45 anos de Getúlio Vargas, Getúlio Vargas estava ali: quem era dele era dele, e
quem era contra ele era contra ele. A UDN o odiava, e o
PTB e o PSD o amavam. Isso atrapalhou a Constituinte. E eu dizia: não podemos fazer a Constituinte agora,
em 1988, com quem é da revolução, quem é contra a
revolução; com quem é Arena, quem não é Arena; com
quem é militar, quem não é militar. Não! Vamos extinguir
os partidos, zero a zero. Não se fala mais nisso, e cada
um vai para onde acha que deve ir. Fracassei.
O Governo, na ditadura, diabolicamente – o MDB
estava crescendo demais, e a Arena estava desaparecendo –, extinguiu os partidos e abriu o pluripartidarismo. Entrou o PDT do Brizola, entrou o PT, e deu
essa confusão toda, e estamos agora nesta confusão
toda. Não sei se V. Exª concorda comigo, Sr. Presidente, mas isso não teria acontecido se tivéssemos
feito a Constituinte, com a Arena e com o MDB. Com
a posse da Constituinte, estavam extintos os partidos;
organizavam-se blocos parlamentares. Organizados
os blocos parlamentares, publicava-se a Constituição.
Publicada a Constituição, dava-se um tempo de seis
meses para as pessoas escolherem o partido. Ali, sim,
iam dar seis meses para, em cima do debate, escolherem o partido, o que, na minha opinião, já tinha de
começar com a cláusula da limitação.
Partido pode existir, como nos Estados Unidos.
Há muita gente que pensa que, nos Estados Unidos,
há somente os democratas e os republicanos. A coisa
mais fácil do mundo é criar partido nos Estados Unidos.
Reunimos dez, quinze, vinte pessoas, vamos ao cartório
comum, registramos, e está feito o partido. Entre fazer o
partido e ter espaço de televisão, entre fazer o partido e
ganhar uma eleição – lá o voto é distrital –, muda tudo.
Por isso, estão lá somente republicanos e democratas.
O mesmo vale para a Inglaterra, o mesmo vale para a
Argentina. Isto pode ser analisado na reforma política,
isto pode ser analisado na reforma política: barreira de
partido, cláusula de barreira. Pode-se viver à vontade.
Ninguém quer extinguir partido nenhum. Criem-nos à
vontade! Mas ganhar fundo partidário, ter espaço de
televisão para negociar? No Rio Grande do Sul, foi
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assim: os caras estavam do nosso lado, o outro lado
pagou mais, o partido não tinha dois mil réis, o que
havia era um minuto de televisão, e eles negociaram
esse minuto de televisão por uma fortuna.
Esse é um dos assuntos, meu amigo Serra e minha amiga Dilma, que podia ser debatido hoje. No dia
de hoje, eu me dirijo aos meus amigos da Globo que
vão fazer as perguntas. Esse programa, lamentavelmente, não é igual ao da Record, pois é de pergunta
dirigida. Dizem: “Vamos à pergunta do telespectador”.
Não me venha com essa história! Quem vai fazer as
perguntas é a direção da Globo. O telespectador faz
quinhentas perguntas, um milhão ou dois milhões de
perguntas, mas qual é a que vai sair? Pergunte isto:
“O que o senhor acha da reforma política?”. Pergunte:
“O que o senhor acha do compromisso com a ética?
Tem de cumpri-lo desde o início?”. Pergunte: “Como
serão as pessoas que os senhores vão indicar para o
Ministério? Os senhores vão olhar a ﬁcha corrida, ou vai
haver imposição?”. Pergunte: “Nos cargos técnicos da
Petrobras, etc e tal, a senhora, Dona Dilma, vai deixar
acontecer o absurdo que é veriﬁcado hoje, ou vai ser
como quando a senhora era Ministra, que não deixava
isso ocorrer?” “E você, Serra, conﬁrma isso?”
Hoje é a grande data. É a grande data e é o grande momento!
Eu lhe agradeço, Sr. Presidente. Foi muita felicidade para mim – eu não o merecia – que V. Exª estivesse presidindo esta sessão. Não nego que V. Exª
me inspirou a ir além do que eu imaginava. V. Exª é um
caráter que está acima dessa vida difícil que ﬁzemos
na vida partidária e política, assim como o Tuma. Eu
dizia isso, e algumas pessoas não entenderam e até
pediram que eu explicasse. O que digo é que a gente
sempre imagina que hoje a pessoa é o meio em que
vive. Não há como, por mais profundas que sejam suas
características, a pessoa estar num determinado meio
e ser contra, pois ela é absorvida pelo meio. O Tuma
foi, por cinquenta anos, delegado de Polícia e não
pegou as características de delegado de Polícia: não
era durão, não era radical, não usava a linguagem do
delegado de Polícia. O normal é ele mandar: “Vem cá,
vai lá, não sei o quê!”. Ele é autoritário, ele é a autoridade máxima. O Tuma, não. O Tuma era a meiguice,
o Tuma era a bondade.
Volto a dizer aqui que não me esqueço de que,
no ABC, quando a praça estava lotada de jovens e de
mulheres, menos do que trabalhadores, o Coronel, para
cumprir ordens do Comandante do 2º Exército, estava
ali e dizia: “Vocês têm duas horas para sair daqui! Senão, é metralhadora! Vão sair na raça!”. Eu estava lá. O
Teotônio insistia com o Coronel. A nossa tese era essa.
O Coronel exigia que todo mundo saísse, e ele ﬁcava
cercando. A conclusão a que chegamos com os trabalhadores e com o Teotônio era a de que, se os militares
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saíssem, em duas horas, todo mundo iria para casa.
Nessa confusão, um telefonema do Tuma ajudou. Tuma
falou com o Coronel, que disse: “Mas tenho ordem do
Comandante do 2º Exército”. Aí disse Tuma: “O senhor
pode ter ordem do Comandante do 2º Exército, mas só
quero dizer para o senhor que vai ser uma carniﬁcina.
Vai ser publicada a manchete no mundo inteiro, e ninguém vai dar o nome do Comandante do 2º Exército.
Vão dar o seu nome, porque o senhor é que está aqui”.
E o Tuma respondeu: “Eu assumo. Se Teotônio, Simon,
as pessoas estão dizendo que há esse entendimento,
assumo a responsabilidade. Eu não estou dizendo para
você sair. Retire-se três, quatro quadras para fora”. E
deu duas horas para ele sair.
Tuma era o todo-poderoso. O Lula estava na cadeia, e ele era o todo-poderoso. Àquela altura, ele podia fazer o que bem entendesse. Os senhores tinham
de ver a humildade com que ele falou com o Teotônio
e agradeceu-lhe: “Muito obrigado por você me avisar,
Teotônio”. Tinham de ver a grandeza com que ele falou
com o Coronel. E a decisão foi tomada.
Lá adiante, morre a mãe de Lula. Em primeiro lugar, ela estava no hospital e depois morreu. Ele é que
teve de determinar – e determinou – que Lula fosse
visitar a mãe acompanhado de dois militares, que foram
fantasiados de trabalhadores, para não parecerem militares, porque a mãe não sabia que Lula estava preso.
E a mesma coisa foi feita na hora do enterro.
Então, o que quero dizer é que Tuma não se contaminou com isso. Não estou falando da maldade, da
crueldade, da tortura. Estou falando sobre o aspecto
da maneira de ser.
V. Exª é isso. V. Exª é um homem que esteve
aqui, atuou aqui e sai daqui com a mesma dignidade.
Tenho muita honra de ser seu amigo. Muitos dos seus
conselhos recebi com humildade. E dou-lhe um: não
vá para a Bahia, ﬁque aqui. É como V. Exª disse: “Não
vou sair da política, vou sair da vida eleitoral”. Fique
aqui. Acho que haverá um tempo muito importante a
partir do ano que vem.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon,
o Sr. Geraldo Mesquita Júnior deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pela Sra. Serys
Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, a
Sra. Serys Slhessarenko, 2ª Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Geraldo Mesquita Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Faço minhas as palmas dos amigos
que estão na galeria, Senador Simon. Parabéns pelo
pronunciamento! Obrigado, mais uma vez, pela extre-
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ma generosidade com que V. Exª me trata. Desejo a
V. Exª um ﬁm de semana de grande reﬂexões. Que V.
Exª, eu e todos o brasileiros saibamos escolher o melhor caminho para o País!
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº
1.516/10/SGM-P, do Presidente da Câmara dos Deputados, que encaminha a Medida Provisória nº 490,
de 2010, tendo em vista o término do prazo de sua
vigência, em 18 de outubro deste ano.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 1.516/10/SGM-P
Brasília, 28 de outubro de 2010
Assunto: Encaminha processado de Medida Provisória
(perda de eﬁcácia)
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 490, de 2010, que “Abre
crédito extraordinário, em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Educação e da Integração
Nacional, no valor global de R$1.287.072.416,00, para
os ﬁns que especiﬁca”, tendo em vista o término do
prazo de vigência em 18-10-2010, nos termos do art.
62 da Constituição Federal. – Atenciosamente, Michel
Temer, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – A Presidência da Mesa do Congresso
Nacional, nos termos do art. 14, parágrafo único da
Resolução nº 1, de 2002-CN, comunicará o fato ao Senhor Presidente da República e fará publicar no Diário
Oﬁcial da União o ato declaratório de encerramento do
prazo de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Os Srs. Senadores Papaléo Paes e
Pedro Simon enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203, combinado com o art. 210, inciso I e § 2º, ambos do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAPALÉO PAES (PSDB – AP. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna neste momento para fazer
o registro da matéria “A saúde dos brasileiros piorou”,
publicada na revista Época, em sua edição de 21 de
junho de 2010.
A matéria, de autoria das jornalistas Cristiane
Segatto e Marcela Buscato, analisa os dados da pesquisa anual feita pelo Ministério da Saúde desde 2006,
com 54 mil moradores de todas as capitais do País.
Vale lembrar que o chamado levantamento Vigitel “não
traduz o que acontece em todos os cantos do Brasil,
mas dá uma boa idéia do comportamento de quem
vive nas capitais e tem renda suﬁciente para ter em
casa uma linha telefônica ﬁxa”.
Lamentavelmente, segundo a pesquisa “o Brasil
está mais gordo e sedentário; abusa mais do álcool;
come menos feijão, frutas e hortaliças; está mais sujeito à hipertensão e ao diabetes”.
Sr. Presidente, para que conste dos Anais do
Senado Federal, requeiro que a matéria citada seja
considerada como parte integrante deste pronunciamento.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAPALÉO PAES EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Sem apanhamento taquigráﬁco.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ao reﬂetirmos sobre a evolução dos direitos políticos no Brasil ao longo de nossa história
– e, particularmente, nestes vinte anos de vigência
da Constituição Cidadã –, ressurge inquestionável a
dimensão dos avanços conquistados, não obstante o
reconhecimento de que há, ainda, um caminho a percorrer, para alcançarmos os verdadeiros horizontes
da democracia.
No curso de quase toda nossa trajetória como
Nação independente, a amplitude dos direitos políticos
assegurados aos cidadãos brasileiros esteve limitada a
patamares muitíssimo aquém daqueles característicos
das sociedades verdadeiramente democráticas.
Já vivemos tempos em que a quase totalidade
da nossa população era excluída de qualquer participação política, por meio do sistema do voto censitário.
Passamos por longo período de domínio incontrastável
das oligarquias. Pela época da famigerada “comissão
de degola”. Pelo império dos resultados eleitorais “ajustados” a bico de pena. Pela era da clandestinidade forçada de determinadas correntes ideológicas. Por quadras de nossa história em que o Executivo podia – a
seu livre arbítrio – decretar recessos legislativos, cassar mandatos parlamentares, lançar ao exílio as mais
representativas lideranças, aposentar magistrados e
professores universitários, censurar as manifestações
culturais e a expressão de ideias.
Um mero olhar no nosso retrovisor histórico é
suﬁciente para que possamos reconhecer o muito que
já avançamos. No momento em que a Carta Política
de 1988 acaba de completar 20 anos de vigência,
vale, portanto, tecer algumas considerações acerca
da noção do que sejam direitos políticos, da história
da sua institucionalização e do seu exercício, e dos
rumos a serem perseguidos no sentido de sua plena
aﬁrmação e do aperfeiçoamento das condições para
a sua prática.
Os direitos políticos dizem respeito, sobretudo,
à participação do indivíduo na vida social e, especialmente, na gestão do Estado. São direitos, portanto,
relacionados ao espaço que cada Ordem Política e
Jurídica determinada concede a uma pessoa, para que
ela participe da composição dos organismos de poder
estatal e da formação da opinião pública.
O primeiro e fundamental direito político diz respeito, evidentemente, ao voto: consubstancia-se na
capacidade que os cidadãos e as cidadãs têm, em
cada contexto histórico, de votarem e de serem votados nos diversos processos eleitorais.
O direito de votar constitui a capacidade eleitoral ativa, ao passo que o de ser votado expressa a
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capacidade eleitoral passiva. É em torno do sufrágio,
haja vista sua característica de direito político basilar,
que se articulam os direitos políticos mais importantes, inclusive as variadas formas de participação no
processo político.
Durante quase todo o período em que esteve em
vigor a Constituição do Império, outorgada em 1824, era
muito restrito o exercício do direito ao voto no Brasil.
Estavam, nessa época, privados do direito de
votar as mulheres e os escravos – estes últimos, aliás,
destituídos de quaisquer direitos. Além disso, o processo de composição das Casas Legislativas – Câmara
e Senado – era indireto, existindo, portanto, o eleitor
de primeiro e de segundo níveis. Como se não fosse
bastante, o voto era censitário, signiﬁcando que o corpo eleitoral era deﬁnido em recenseamento para efeito
tributário. Por esse critério, só podia votar aquele que
dispusesse de determinados rendimentos, e somente
podia ser eleito quem auferisse renda ainda maior. O
resultado era que, em todo esse período, o eleitorado
brasileiro não alcançava mísero 1% da população.
Embora o analfabeto tivesse, durante a maior
parte do período imperial, direito ao voto, os outros
meios de exclusão então vigentes eram folgadamente
suﬁcientes para eliminar a vasta maioria das pessoas
do processo decisório. Somente no ﬁnal do Império
foram revogados o voto indireto e o voto censitário.
Entretanto, foi instituída, na mesma oportunidade, a
proibição de voto ao analfabeto.
A queda do regime monárquico e o advento da
primeira Constituição republicana, ao ﬁnal do Século
XIX, não tiveram o condão de garantir o direito de voto
às mulheres e aos analfabetos. Desse modo, persistiu,
sob um regime que se pretendia democrático e republicano, a exclusão da ampla maioria das pessoas do
processo eleitoral. Ademais, o sistema político, viciado,
reproduzia sistematicamente o pacto de poder entre
oligarquias regionais. Nas raras oportunidades em que
algum candidato estranho aos esquemas oligárquicos
conseguia passar pelo estreito funil desse sistema político, tinha ele de enfrentar a Comissão de Veriﬁcação
de Mandatos, existente nos parlamentos e que, por sua
natureza, era denominada “comissão de degola”.
Progresso digno de nota foi trazido pela Revolução
de 1930 e pelo cumprimento de uma de suas promessas: a edição do primeiro Código Eleitoral brasileiro,
em vigor a partir de 1932. Entre outras conquistas, foi
admitido o voto feminino, o que, evidentemente, ampliou, de modo considerável, a massa das pessoas
aptas a votar. As vicissitudes da política brasileira,
contudo, em especial o Regime do Estado Novo, no
poder entre 1937 e 1945, impediram a continuidade
do avanço das franquias democráticas.
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A já tardia consagração do regime democráticoliberal no Brasil, a partir de 1946, com a nova Constituição, conduz à oportunidade de um novo e vigoroso
processo de democratização da vida política nacional,
com crescente participação popular. Contudo, mesmo
no que se refere ao período 1946/1964, deve-se assinalar que, ainda que houvesse liberdades políticas
e um contexto de tolerância democrática, sobretudo
durante o Governo e a liderança de Juscelino Kubitscheck, não havia completa liberdade de organização
partidária, além de ser mantida a proibição do voto
ao analfabeto.
O processo de democratização da vida política
nacional viria a ser interrompido mais uma vez, em 31
de março de 1964, agora pelo Golpe Militar, instaurador de um regime francamente autoritário, inimigo,
portanto, do exercício dos direitos políticos.
Com o regime autoritário, vieram as cassações
de direitos políticos, a extinção dos partidos, o exílio
das lideranças, a repressão aos sindicatos, partidos
e outras organizações sociais, o cerceamento, enﬁm,
do exercício dos direitos políticos em todos os seus
aspectos. Nesse período, tivemos instituído um bipartidarismo artiﬁcial, o qual, quando se voltou contra os
interesses do regime, foi eliminado e substituído por
um pluralismo partidário ainda sem democracia.
O turbulento processo de transição democrática
foi iniciado ainda em ﬁns dos anos 1970 e se estendeu
por cerca de dez anos, completando-se com a promulgação da Constituição de 1988. Essa é, sem dúvida
alguma, a mais democrática e liberal Carta Magna de
toda a história brasileira e, certamente por isso, base
jurídico-legal do mais rico processo de transformações
políticas por que tem passado o povo brasileiro.
A ordem constitucional inaugurada em 5 de outubro de 1988 estabeleceu um patamar de direitos
políticos até então absolutamente inédito. Hoje, os
brasileiros dispõem não apenas do direito a votar nos
seus dirigentes, como lhes é também assegurada a
participação política em mecanismos decisórios típicos
da democracia direta, como o plebiscito e o referendo.
Além disso, a Carta democrática contempla a possibilidade de iniciativa popular de proposição legislativa,
pela qual os cidadãos podem propor ao Congresso
Nacional projeto de lei sobre diversos temas, inclusive
quanto ao processo político.
No Brasil atual, somente não dispõem de capacidade eleitoral ativa, em princípio, os estrangeiros e os
conscritos, aqueles que se encontram em período de
serviço militar obrigatório. Por outra parte, enquanto a
cassação de mandatos eletivos e de direitos políticos
marcou o regime de 1964, na nova Constituição democrática tal cassação é vedada, admitida a suspensão
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dos direitos políticos apenas em poucos casos, como
em face de condenação criminal e de improbidade
administrativa.
Já a capacidade eleitoral passiva, ou o direito
de ser votado, é sujeita a outros critérios, com o objetivo de proteger a lisura do processo eleitoral e a incolumidade do erário. A aprovação, pelo Congresso,
da necessidade de “ﬁcha limpa” para excluir das eleições pessoas cuja vida pregressa não recomenda à
direção dos negócios públicos, foi, com certeza, um
passo signiﬁcativo no sentido da moralidade nas eleições. Até aqui, preocupou-se muito em se conhecer o
eleitor e na lisura no ato de votar. As urnas eletrônicas
vieram neste compasso. Mas, muito pouco tinha-se
caminhado no conhecimento do eleito, ou do que se
propunha se eleger. Não havia informação suﬁciente
sobre o candidato. A decepção, obviamente, vinha depois. Pior, após o eleito adquirir todos os subterfúgios
do mandato, como imunidade e foro privilegiado. Isso,
sem contar que passava a utilizar do próprio dinheiro
desviado através da corrupção, para se defender, pagando os “melhores” advogados.
No atual regime constitucional, estabeleceu-se,
pela primeira oportunidade em toda a história brasileira, ampla liberdade de organização partidária. Existem,
hoje, no Brasil, cerca de trinta organizações partidárias, abrangendo todo o espectro político e ideológico
da nossa sociedade.
Conquistada e signiﬁcativamente ampliada a democracia política, retornam à tona velhos problemas
da sociedade brasileira. Especialmente o alto custo
das campanhas eleitorais, e todas as implicações daí
decorrentes, impõem a necessidade de uma reforma
política. Aﬁnal, são evidentes as profundas e perversas
distorções acarretadas ao processo democrático pela
inﬂuência do poder econômico nas eleições.
Encarada a questão a partir de uma perspectiva
democrática, a reforma política a ser realizada deve
atingir três objetivos fundamentais: 1º) a redução dos
custos das campanhas eleitorais – a ﬁm de tornar os
mandatos, tanto quanto possível, independentes do poder econômico; 2º) a simpliﬁcação do processo eleitoral
– para torná-lo mais compreensível ao cidadão; e 3º) o
fortalecimento da representatividade do mandato.
De forma mais especíﬁca, venho defendendo,
há tempos, uma série de medidas imprescindíveis ao
aperfeiçoamento da democracia brasileira.
Após mais de cinco décadas de ininterrupta atividade política, permaneço ﬁel ao meu credo parlamentarista. Tudo que vivi e testemunhei ao longo de
todos esses anos só fez reforçar minha convicção nas
virtudes e excelências desse sistema político. E essa
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crença mais ainda se tem cristalizado em face da dinâmica recente, pós-Carta de 88.
Continuamos, ainda hoje, a viver sob um sistema em que o Poder Executivo usurpa as prerrogativas
constitucionais do Parlamento, mediante o uso abusivo
e lesivo do instituto da Medida Provisória. Sem qualquer consideração aos pressupostos constitucionais
de urgência e relevância, todos aqueles que ocuparam a Cheﬁa do Executivo, desde a promulgação da
nova Carta, têm feito uso indiscriminado dessa espécie legislativa. Desse modo, obstruem, com preocupante frequência, o regular andamento dos trabalhos
congressuais, minando, quase que por completo, a
possibilidade de Deputados e Senadores exercerem
a iniciativa no processo de elaboração das leis.
A ﬁdelidade partidária e o ﬁnanciamento público exclusivo das campanhas eleitorais são medidas
necessárias no sentido da moralização do processo
político. A desfaçatez, o despudor com que dezenas
de ocupantes de cargos eletivos entram e saem, sucessivamente, dos partidos contribuem para o descrédito da atividade política e das instituições. A opinião
pública, não sem motivos, tem a nítida percepção de
que esse movimento frenético é impulsionado pelos
mais espúrios interesses.
A lógica democrática conduz à inequívoca conclusão de que o mandato pertence ao partido. Aﬁnal,
é imprescindível estar ﬁliado a uma legenda para poder concorrer, e é a soma dos votos partidários que
determina o número de cadeiras parlamentares conquistadas. Assim, não é concebível deixar impune o
titular de cargo eletivo que trai o partido que lhe deu
abrigo. É incoerente que a agremiação tenha sua
bancada reduzida quando seus integrantes aderem a
outra legenda, não raramente em busca de vantagens
pessoais. É inadmissível que o eleitor veja o seu voto
depositado em um programa partidário ser transferido,
à sua revelia, para outra agremiação, muitas vezes de
ideologia totalmente diversa.
O ﬁnanciamento público exclusivo das campanhas, por seu turno, é a chave para impedir a perniciosa
inﬂuência do poder econômico no processo eleitoral.
Ao equiparar as condições da disputa, o ﬁnanciamento público contribui, em muito, para aproximar as eleições do ideal democrático de igualdade entre todos
os cidadãos. Assim, o mandato eletivo conquistado
após uma disputa realizada em igualdade de condições estará, evidentemente, revestido de muito maior
legitimidade.
Além disso, o ﬁnanciamento público representa
o freio mais eﬁcaz à vergonhosa corrupção que vem
dominando as eleições no Brasil. A população já está
desencantada de tanto ler e ouvir a respeito de “Cai-
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xa 2”, de “sobras de campanha” ou de “recursos não
contabilizados”. Nem o mais ingênuo dos brasileiros
acreditaria na inexistência de uma expectativa de retribuição com relação às colossais somas despejadas
nas campanhas eleitorais.
A contrapartida a essas contribuições ﬁnanceiras
aos candidatos acaba sendo feita, após a vitória eleitoral,
na forma de direcionamento de licitações, de superfaturamento de obras públicas, de concessão de subsídios,
de aprovação de normas legais que favoreçam os “amigos do Poder”. Dessa forma, o custo do ﬁnanciamento
privado acaba recaindo sobre o erário, e numa medida
muito mais onerosa do que aquela do ﬁnanciamento
público. Com efeito, o custo da corrupção eleitoral para
os cofres públicos é incalculável. Já o ﬁnanciamento
público exclusivo das campanhas, uma vez adotado,
terá parâmetros claramente deﬁnidos em lei.
O ﬁnanciamento público está intimamente ligado
ao efetivo poder de decisão do eleitor, ao seu direito
legítimo de escolher livremente em quem votar. No
sistema atual, os resultados eleitorais estão condicionados, em enorme medida, pelo desempenho dos
chamados “marqueteiros”. Aquilo que deveria ser um
confronto de ideias, de propostas, de capacidades de
liderança, de perﬁs de administradores, vem sendo artiﬁcialmente reduzido a uma competição tipicamente
mercadológica. A disputa dá-se em torno da maior ou
menor capacidade de construir uma imagem “vendável”
do candidato, não importando quão falsa ou verdadeira
essa imagem seja.
No Brasil de hoje, as chances de um candidato
dependem, fundamentalmente, do volume de recursos
de que ele dispõe para contratar o melhor “marqueteiro”. Com o ﬁnanciamento público, poderemos superar
essa distorção. E isso é essencial para o processo
democrático, pois o eleitor tem o direito de saber em
quem, realmente, ele está votando. O candidato não
pode ser escolhido da mesma forma que se elege um
produto qualquer, como, por exemplo, um sabonete
ou um desodorante. Não é justo para com o eleitor e
não é conveniente para o País que sejamos induzidos
a deﬁnir nosso voto em função da “embalagem”, da
“aparência”, do “design” do candidato, tal como uma
mercadoria.
Tenho defendido, também, a instituição da cláusula de barreira, como forma de depurar o quadro partidário brasileiro, acabando, de uma vez por todas, com as
nefastas legendas de aluguel, que se transformam em
verdadeiros balcões de negócios. A cláusula de barreira
haverá de conduzir, por certo, à redução do número de
partidos com representação no Parlamento, sem que
isso signiﬁque qualquer cerceamento à representação
partidária, o que contribuirá para o fortalecimento da
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governabilidade. Ninguém haverá de discordar que a
formação de governos com base parlamentar mais
sólida e conﬁável – governos, portanto, com melhores
condições para exercer uma ação administrativa mais
eﬁcaz – constitui outro dos propósitos a serem perseguidos no escopo de uma reforma política que atenda
às conveniências do País.
Além dessas, outras propostas que advogo também objetivam a moralização do processo político e
a consolidação da democracia. Tenho insistido na necessidade de que o Poder Judiciário conceda prioridade ao julgamento das ações envolvendo autoridades
públicas. Parece-me racional e conveniente que os
ocupantes de cargos públicos sejam julgados com a
maior brevidade possível. Longe de constituir um privilégio, essa prioridade a ser concedida ao seu julgamento deve derivar da consciência de que o dinheiro
público é sagrado.
Nessa medida, não é tolerável que os encarregados da sua gestão permaneçam sob suspeita. Ou a
Justiça conclui, celeremente, por sua inocência, devolvendo a tranquilidade aos eleitores/contribuintes, que
arcam com o pesado ônus da manutenção da máquina
estatal; ou declara sua culpabilidade, aplicando as justas e exemplares sanções civis, penais e administrativas, determinando o devido ressarcimento ao erário
e o seu afastamento dos cargos ocupados.
No sentido da total transparência na condução da
coisa pública, entendo ser imperativo o ﬁm dos sigilos
ﬁscal e bancário de todos os agentes políticos, em todos
os níveis. Minha convicção é que não pode pairar qualquer dúvida quanto à honestidade de todos aqueles que
são responsáveis por todas as etapas do gasto público
e aqueles que comandam os destinos da Nação.
Por esse mesmo motivo, entendo que a presunção de inocência, regra de ouro do Direito Penal de
todos os povos civilizados, deve ter uma interpretação
diferenciada no que tange ao processo político.
O inciso LVII, do art. 5º da Constituição Federal,
reza que “ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.
Esse preceito constitui, inquestionavelmente, direito e
garantia fundamental da pessoa humana. No entanto,
mesmo mantida a presunção de inocência para aqueles
que não foram ainda condenados por sentença irrecorrível, deve ser considerada inadmissível sua participação na condução dos negócios públicos.
Não se trata de condenação prévia ou de prévia
imposição de pena. Trata-se, simplesmente, de resguardar o interesse da coletividade e a moralidade
pública. Trata-se de compreender que o exercício de
responsabilidades para com o bem comum exige o
mais alto nível de conﬁabilidade. Trata-se, enﬁm, de
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dar cumprimento ao § 9º do art. 14 da Carta Magna,
que dispõe:
Lei complementar estabelecerá outros
casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a ﬁm de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do
mandato, considerada a vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a inﬂuência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta.
O político precisa ter, necessariamente, uma história de vida ilibada. Ao ser eleito, ele não é um; ele é
todos. Ele representa a comunidade, que nele depositou sua conﬁança.
Esse extenso rol de medidas ainda a serem implementadas evidencia que resta ainda muito a fazer
no sentido do aperfeiçoamento do regime democrático
em nosso País. Ao mesmo tempo, são notórias a qualidade e a extensão dos avanços que já conquistamos,
no campo do exercício dos direitos políticos. Estamos,
nessa medida, numa situação qualitativamente muito
distinta daquela vivida durante os anos em que a democracia foi maculada. Mas, conscientes de que estamos, ainda, numa travessia política, felizmente, agora,
com caminhos melhor sedimentados.
Desde o início da minha atividade pública, na virada da década de 1950 – quando militava nas trincheiras
do movimento estudantil, então importante sustentáculo das lutas populares – sinto verdadeiro fascínio pelo
tema do avanço democrático ou, deﬁnindo com mais
rigor, pelos processos que levam ao aprofundamento
da participação verdadeiramente popular nos mecanismos por meio dos quais o poder real é exercido.
A história, por diversas vezes, pretendeu registrar esse evento, mas em nenhuma pôde efetivamente
demonstrar que ele tivesse se desdobrado de modo
completo, ou que seus efeitos houvessem perdurado
para além dos primeiros momentos de ruptura que,
em geral, caracterizam os grandes movimentos de
mudança na vida política das nações.
Na Revolução Francesa, por exemplo, o ímpeto
da Convenção, louvável a despeito de todos os seus
excessos, logo cedeu lugar à indeﬁnição ideológica do
período conhecido como Diretório, e às contradições
do bonapartismo – “popularesco”, sem dúvida, mas
bem longe de verdadeiramente popular.
Cento e poucos anos depois, foi a vez do movimento de massas que caracterizou o 1917 russo reﬂuir
para um dos regimes mais burocráticos, truculentos e
fechados que a história recente registrou. De novo, o
mesmo: apesar de todo o avanço social que produziu,
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o poder soviético, que pretendeu orientar-se para o
povo, foi na prática exercido a despeito dele!
Avaliação próxima pode ser feita em relação a
Cuba, caso também matizado, tal como os anteriores,
por um extenso rol de conquistas de fundo para o conjunto da sociedade e, ao mesmo tempo, pelo padrão
de “democracia revolucionária” comum aos regimes
do assim chamado socialismo real.
Não se saem melhor os governos que pretendem
perpetuar-se apelando ao mecanismo de consulta direta à população; os exemplos estão bem aí, ao nosso
redor. Como é fácil de constatar, a imensa assimetria
de informação que separa o formulador da consulta e
a esmagadora maioria dos consultados caracteriza, na
verdade, um fenômeno político com nome e sobrenome: manipulação da vontade popular.
No outro lado do espectro ideológico, a democracia representativa vive repetidos ciclos de descrença,
abalada que é por constantes escândalos de corrupção,
manipulação eleitoral, desrespeito ao interesse comum
e falta de legitimidade dos governantes. A descrença
nas instituições, aliás, é a fratura pela qual os golpes
de Estado – incluindo os pronunciamientos tão conhecidos do povo latino-americano – inserem sua cunha
ditatorial, muitas vezes com o apoio explícito de fatias
signiﬁcativas das classes formadoras de opinião.
Essa mesma descrença, lastreada no mesmo
tipo de apoio, também se manifesta sob a capa dessas manipulações oportunistas, mais ou menos soﬁsticadas, que vão equilibrando-se no limite do Direito,
e bem além do território da decência. Ao que parece,
portanto, é assim que opera o movimento de ascensão
do povo ao poder: com marchas e contramarchas; com
avanços e retrocessos; e, sempre, com muita lentidão,
demora e atraso.
Mas, tudo somado, esse movimento também
exibe, para surpresa de muitos, uma resultante geral
positiva, desde que observado de uma lente de mais
longo prazo, pela qual a acumulação de pequenos
avanços demonstra, no correr do tempo, produzir mudanças realmente signiﬁcativas.
Por isso, penso que, embora não se deva desistir
dos amplos projetos de mudança, é possível e desejável – como a história demonstra – aproveitar todas as
oportunidades que as circunstâncias, mais dia, menos
dia, venham a nos oferecer para avançar, mesmo que
em ritmo apenas incremental.
É imprescindível não perder de vista, nunca, que
a essência da legitimidade do poder é a capacidade de
responder ao cidadão a questão: “por que obedecer?”
ou, de que outro modo evitar a anomia, o desrespeito
generalizado à norma que já se instala fortemente –
há algum tempo – em diversos extratos sociais. Acaso

OUTUBRO
2010
Outubro de 2010

alguém imagina que é possível convencer a sociedade do primado da Lei, enquanto nossa multifacetada
“elite” política, econômica, burocrática, sindical e, até
mesmo “religiosa”, vive à margem dela? Enquanto essa
mesma elite se movimenta, livremente, sob o manto
da impunidade?
Em vista disso, aperfeiçoar o exercício da soberania popular no Estado Democrático de Direito é a questão fundamental. E é ainda imprescindível ter presente
a importância que as transformações implementadas
em instituições fundamentais da Nação representam
para as mudanças estruturais da sociedade.
Para elaborar uma estratégia de aperfeiçoamento,
de evolução ou de transformação de uma determinada
organização – qualquer organização, pública ou privada
–, é necessário, antes, perguntar pelo que justiﬁca sua
existência do ponto de vista de sua ﬁnalidade, daquilo
que lhe dá sentido.
Sem pretender qualquer incursão mais elaborada
na teoria política, posso aﬁrmar, contudo, que ao Judiciário cabe aplicar a Lei, que tem caráter geral, aos casos
particulares que lhe são submetidos. Nessa linha, ele
é parte integrante do aparelho de Estado, que presta
serviços arbitrais ao conjunto dos cidadãos: seja em
sentido estrito, quando está em jogo o interesse geral,
seja em sentido amplo, quando o conﬂito tem caráter
privado, envolvendo parte desse conjunto.
O Judiciário, entretanto, não integra o aparelho
de Estado do mesmo modo, ou na mesma inserção
que uma escola, ou um hospital público, exemplos
remarcados do Estado como prestador de serviços
à sociedade.
Ele também incorpora, ao menos nos sistemas
democráticos de governo, um dos Poderes em que se
reparte a potência estatal, ao lado do Legislativo e do
Executivo, dotado de natureza própria e de prerrogativas de mesmo nível que as dos demais.
É como Poder, por exemplo, que o Judiciário determina a privação de liberdade de uma pessoa natural,
ou concede o habeas corpus, nos casos de detenção
ilegal. Esse poder, entretanto, não se esgota nessa
face que poderíamos – com alguma liberdade – chamar de “administrativa”.
Ao menos no sistema brasileiro, no que se refere a determinados aspectos da atuação do Supremo
Tribunal Federal, o Judiciário é um poder verdadeiramente político, na mais legítima acepção da palavra.
O STF participa, em alto nível, do comando do próprio
Estado, seja dirimindo conﬂito entre os outros Poderes,
seja revogando a legislação julgada inconstitucional ou
injurídica, seja esclarecendo os limites de atuação da
máquina do Estado (ou do Governo, é claro), de modo
a preservar a liberdade.
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Como um todo, portanto, o Judiciário pode ser
tomado – ao menos para os objetivos desta reﬂexão
– como um Poder político-administrativo, que serve o
corpo de cidadãos por via da administração da justiça,
operando por meio da aplicação da Lei.
O sentido de um planejamento estratégico para
o Judiciário é permitir que as instituições judiciárias
melhor sirvam ao corpo de cidadãos. Isso porque, somente nessa direção, a estratégia estará convergindo
para a meta ﬁnalística da instituição.
Qualquer outra orientação poderia facilmente
confundir-se ou degradar-se em desvio da ﬁnalidade
institucional, malversando o investimento de recursos
públicos em projetos de valor questionável, ou fortalecendo o lado perverso do corporativismo, aqui entendido como a captura da instituição por seus agentes
e operadores, em proveito próprio.
Por laborar nessa direção foi que considerei altamente positivas muitas das medidas tomadas, em
tempo relativamente recente, no âmbito do que ﬁcou
conhecido como Reforma do Judiciário.
Menos abrangente do que seria possível desejar, a Reforma procedeu a alguns aperfeiçoamentos
realmente notáveis, a exemplo da adoção da súmula
vinculante do STF, da federalização dos crimes contra
os direitos humanos e, principalmente, da instituição
do controle externo da Magistratura e do Ministério
Público, por meio do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP), respectivamente.
Penso que foi pouco, ante o muito que há a fazer;
mas foi um bom começo, num campo que exigia, faz
tempo, a atenção do Estado.
A questão que se põe agora, entretanto, não é
exatamente (ou não é somente) a de avaliar o progresso
alcançado em iniciativas que se esgotaram no passado,
mas cuidar de aproveitar aquelas que se abrem com
boas perspectivas de sucesso, no futuro.
Reconheço, por um lado, que não é fácil superar
toda a estrutura que, em maior ou menor grau, se coloca contrariamente diante o “empoderamento” (como
agora se gosta de dizer) popular, em praticamente todas as espécies de sociedades contemporâneas. Não
é simples, de fato, colocar-se generosamente nessa
discussão.
O objetivo, aqui, é o de elaborar uma abordagem
estratégica para o instituto judiciário – a propor uma
contribuição que mira precisamente o que estou chamando aprofundamento do processo de aproximação
popular nos mecanismos de exercício do poder. Não
como uma revolução, mas também não como mais um
mecanismo gerador de distanciamento, meramente
“representativo”.
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Como anteriormente declarei, em relação ao
tema do Estado, não pretendo elaborar aqui uma teoria do Judiciário.
Apenas argumento que: (i) o Judiciário, a par de
suas outras funções, é também um prestador de serviços aos cidadãos, na função de aplicador da Lei aos
casos concretos que examina, em benefício do império
da justiça; e, (ii) para bem desincumbir-se desse pesado desaﬁo, é importante que ele seja acompanhado e
avaliado pela sociedade, no nível local, como já o é,
na verdade, e de maneira muito concreta, pelo CNJ,
no nível nacional.
Isso porque o Judiciário, tal como nitidamente
ocorre com o Executivo, é, entre outras coisas, um
prestador de serviços. Ambos, Executivo e Judiciário, são instituições que prestam – ou que também
prestam – serviços de natureza peculiar a um público
determinado, no caso, o povo. (Se quisermos incluir
o Parlamento nessa lista, poderíamos, com alguma
boa vontade, anotar alguma espécie de prestação
de “serviços de representação política” à cota de atribuições do Legislativo; penso, entretanto, que, nesse
caso, além de forçada, a concepção foge ao âmbito
desta reﬂexão).
O Congresso Nacional, ao instituir o Conselho
Nacional de Justiça, cuja composição é majoritariamente deﬁnida por setores do próprio Judiciário, certamente não pretendeu ajustar o conjunto de pesos e
de contrapesos que, conforme uma sólida teoria do
Estado, equilibra entre si os Três Poderes; para isso,
inclusive, a Constituição previu outros instrumentos
mais apropriados.
Nem teve o legislador, é evidente, a pretensão
de intervir na liberdade de julgamento da magistratura;
isso caracterizaria, aliás, um atentado contra o próprio
Estado Democrático de Direito, do qual não se deve,
sequer, cogitar.
O que se pretende, nesse caso, é apenas estabelecer uma instância de supervisão administrativa do
desempenho do Judiciário, com forte direcionamento
à dimensão “serviço” de suas atribuições.
Assim, mesmo sendo um instrumento de controle
do Judiciário e, mais ainda, um instrumento democrático
de controle, o CNJ e o CNMP não chegam a cumprir
integralmente um papel de controle social ou popular,
uma vez que, ali, a sociedade, ela mesma, é parca e
minoritariamente representada.
Cito, a propósito, o exemplo dado por vários dos
Estados norte-americanos, nos quais a magistratura,
ao menos no que nós conhecemos por primeira instância, a Promotoria e a Cheﬁa da Polícia, são – como
se sabe – eleitas. Esse é um caso para nós extremo,
mas lá bastante corriqueiro de praticar o controle social
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das instâncias ligadas à Justiça. Não penso, entretanto,
que seja um modelo a ser adotado, entre nós. Já bastam, é evidente, os problemas com os quais o Brasil
convive, decorrentes de um sistema político-eleitoral
permanentemente à beira da crise.
Caberia, portanto, pensar uma maneira alternativa de corporiﬁcar um controle propriamente social do
instituto judiciário. A ﬁnalidade desse controle, algo diferentemente do que se pretendeu com a estratégia dos
Conselhos Nacionais na Reforma do Judiciário, seria
antes aproximar Judiciário, MP e sociedade, criando
uma instância apropriada à interlocução institucional
com o público local, destinatário dos serviços judiciais
prestados, e de avaliação da qualidade dessa prestação de serviços.
Assim, caberia desenhar o arcabouço institucional de um Conselho Regional de Justiça, com as
seguintes características: (i) delimitado regionalmente à circunscrição judiciária, ou seja, à Comarca; (ii)
composto por residentes dos Municípios abrangidos,
em número proporcional à sua população; (iii) com a
atribuição de acompanhar o desempenho do aparelho
jurisdicional (Magistratura e representação local do
Ministério Público Estadual), na sua estrita dimensão
de prestação de serviços, especialmente com relação
aos prazos; e (iv) com poderes para representar, com
prioridade e qualiﬁcadamente, junto às Corregedorias
da Justiça e aos Conselhos Nacionais (de Justiça e do
Ministério Público).
Bem sei que alguns poderão interpretar esta sugestão como a imposição de um “cavalo de Tróia” no
seio da Justiça. Isso, entretanto, não é verdade. Primeiro porque o que imagino irá acontecer de forma muito
frequente, em se implantando os Conselhos Regionais,
é a disseminação de uma visão mais realista, por parte das comunidades, acerca das diﬁculdades com que
opera o Judiciário e a Promotoria, principalmente nas
pequenas comunidades distantes dos grandes centros
de atração populacional.
Essa é uma situação cujo conhecimento é de
todo o interesse da Magistratura e do próprio Ministério Público levar à sociedade. Chego a aﬁrmar que,
sem um meio inovador, como o são os Conselhos Regionais, tal conhecimento jamais chegará ao entendimento do público.
Penso que, por um lado, não há como negar que
a proposta responde por todos os núcleos de signiﬁcado contidos no tema; a cada um, particularmente, e,
principalmente, ao conceito mais abrangente que está
expresso no conjunto.
Por outro lado, não é exatamente esse ponto – o
da adequação formal – aquele que de fato pretendo
questionar.
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A questão pode ser respondida nos seguintes
termos: há qualquer sentido estratégico (ou mesmo:
há qualquer sentido legítimo) em delimitar o campo
do debate de uma estratégia de gestão democrática
do Judiciário à distribuição do poder interna corporis, de forma restrita? Ou à revisão dos mecanismos
de promoção ou de indicação de candidaturas aos
Tribunais, simplesmente recalibrando os dispositivos
atualmente em vigor? É disso que se trata, então? É
somente isso?
Não creio. Não é isso que querem os agentes do
Poder Judiciário; acima de tudo, não é esse, acredito
eu, pensamento majoritário do corpo de Magistrados
do Brasil.
É num sentido maior, portanto, mirando mais longe que reaﬁrmo: sim; a proposta que faço de instituir
Conselhos Regionais de Justiça, de alcance circunscricional, responde de forma qualiﬁcada à pergunta
por uma estratégia capaz de potencializar a gestão
democrática no âmbito do Poder Judiciário.
Mais ainda: ela cria um caminho capaz de deslocar o rumo da organização judiciária daquele tristonho
pântano de imobilismo no qual o Executivo e, infelizmente, o Legislativo encalharam, em meio à discussão
do importantíssimo tema da reforma política (uma discussão que, de tão desfocada e esvaziada, por anos
a ﬁo de debate imediatista e estéril, hoje mal abrange
os tímidos limites de uma reforma eleitoral).
Gestão democrática é, portanto, antes de mais
nada, abrir-se para o cidadão; para o legítimo interesse do “soberano”, como gostam de dizer os seguidores da ﬁlosoﬁa política; é arejamento, transparência,
cidadania.
Seria preciso, entretanto, um grande esforço no
sentido de materializar o contorno institucional dos
Conselhos, aqui nem bem sequer delineados.
É tentador, claro, ainda mais para quem tem na
experiência legislativa sua mais longa tarefa no serviço
público, adiantar algumas das características que previsivelmente teriam os Conselhos Regionais. A mesma
experiência, contudo, ensina estender a discussão o
mais possível, e fazê-la com um maior número de atores sociais para possibilitar um nível adequado e bem
sucedido de preparação, no enfrentamento de uma
matéria de tal envergadura.
Um aspecto, porém, é preciso adiantar, ainda que
sob o manto mais brando, ainda que obrigatório, de
uma diretriz de acautelamento: é importante impedir
que os Conselhos venham a ser presa de grupos ou
de corporações, quaisquer sejam elas. Imagino, assim, ser de todo importante garantir regras suﬁcientes
para evitá-lo.
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A título meramente ilustrativo, adianto uma contribuição que me parece razoavelmente apropriada
para essa ﬁnalidade, ao abordar um método de escolha dos membros do Conselho em uma base tripartite e paritária: um terço escolhido pelas Câmaras de
Vereadores dos Municípios jurisdicionados; um terço
entre membros ativos e participantes dos Conselhos
Municipais de Educação e Saúde; e um terço indicado
pelas representações locais da OAB.
Mais que uma deﬁnição, entretanto, tal sugestão
visa explicitar a importância de qualiﬁcar a representação sem, contudo, descaracterizá-la ou enviesá-la na
direção de grupos ou redes demasiado especíﬁcas;
com posições demasiado cristalizadas e, por isso, menos abrangentes que o desejável. Sei, entretanto, que
não é aqui que esse debate deve se por.
Sei que aporto um tema difícil, mas há que ter
coragem; a magistratura tem tudo para assumi-lo, nos
moldes de um digno contraponto à imobilidade dos
demais Poderes, conquistando merecida liderança na
defesa institucional de uma visão radicalmente íntegra
da gestão democrática do Estado.
Progresso institucional: nesse curto conceito repousa a melhor chance de sucesso da democracia
brasileira. O Judiciário, em função de sua relevante
posição no desenho do Estado, de seu profundo enraizamento na estrutura social e do exigente grau de
formação e capacitação que cobra de seus agentes,
poderá representar, na busca desse progresso, um
papel de importância incomparável.
De alguma forma, é claro, teremos de começar;
torço para que seja desta.
Finalizo registrando que é possível concordar
com a aﬁrmativa de que inúmeros outros mecanismos
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nitidamente democráticos podem ser agregados ou
aprimorados no sentido de aperfeiçoar os dispositivos
que regem o Poder dentro da máquina do Judiciário. Aí
há, certamente, o que fazer na busca de uma gestão
progressivamente mais aberta e democrática.
Esses, porém, deixo de abordar, na certeza de
que haverá quem o faça com maior e mais sincrônico
conhecimento do conjunto da instituição judiciária. O
que me move, dado o objetivo central deste meu discurso, é ressaltar a importância do Judiciário no ataque
do que eu considero o principal problema brasileiro,
hoje: a impunidade. E, desnecessário dizer da importância do Poder Judiciário no combate a essa prática
que tem sido, na verdade, a causa das maiores mazelas: a corrupção e, por consequência, o que aqui que
repeti, diversas vezes: a dor nas ﬁlas dos hospitais, a
escuridão do analfabetismo, o desemprego, a violência
e a barbárie humana. Daí, a responsabilidade imensa
do Judiciário: fazer cumprir as leis, sem qualquer tipo
de discriminação ou proteção indevida. Acabar com a
impunidade que tem tolhido a legitimidade das instituições brasileiras, e não só o próprio Judiciário. Temo
por esse descrédito institucional. Essa história já vimos
antes e não queremos repetida.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita Júnior.
PMDB – AC) – Não temos mais nenhum assunto a
tratar, segundo a Drª Cláudia, a nossa querida companheira, e por essa razão, a sessão está encerrada.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 3
minutos.)

582
2

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

6(1$'2)('(5$/

6(&5(7$5,$*(5$/'$0(6$
6HVVmR/HJLVODWLYD2UGLQiULDGD
/HJLVODWXUD

5HVHQKD0HQVDO
,,GR5,6)
2XWXEUR

OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010

OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

$6(&5(7$5,$'(&225'(1$d2/(*,6/$7,9$'26(1$'2
)('(5$/
6HVV}HVSOHQiULDVGR6HQDGR)HGHUDO
D
7LSRGDVHVVmR
'HOLEHUDWLYD2UGLQiULD
1mR'HOLEHUDWLYD
7RWDOGHVHVV}HVUHDOL]DGDV
5HXQLmR
5HXQLmRQmRUHDOL]DGD
7RWDOGHVHVV}HVQmRUHDOL]DGDV

4XDQWLGDGH






3
7

5833

584
4

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
D

$SURYDGDSRU&RPLVVmRHP
GHFLVmRWHUPLQDWLYD

7RWDO

3'6





7RWDO





OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010

OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

5855

4XDGURGH5HTXHULPHQWRV*
D
1DWXUH]D
$XGLrQFLDGHGHWHUPLQDGDFRPLVVmRQDWUDPLWDomRGHDOJXPDPDWpULD
0LVVmR HPUHSUHVHQWDomRGR6HQDGR)HGHUDO5,6)DUWH
3HVDUFRQJUDWXODo}HVHDVVHPHOKDGRV
5HWLUDGDGHPDWpULD
7UDPLWDomRFRQMXQWD
7RWDO*HUDO

7RWDO







* No período de 01 a 31/10/2010 foram apreciados outros requerimentos, não-autônomos (vinculados a outra matéria), que não constam nesta
resenha.

586
6

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010

4XDGURGH0DWpULDV$SURYDGDVSRU,QLFLDWLYD
D
&'

7RWDO

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





7RWDO





OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

5877

Quadro de Requerimentos de Licença
(Sem ônus)
01 a 31/10/2010
Fundamentação – RISF
Art. 13

(1)

Art. 40

(2)

Art. 43, I

Total
62
0

(3)

Art. 43, II (4)
Total Geral

5
4
71

(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.
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** A partir da presente data, serão computadas separadamente as sessões especialmente convocadas para premiações.

OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

5899

4XDGUR*HUDOGH0DWpULDV
D

$SURYDGD
SHOR
3OHQiULR

$SURYDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
WHUPLQDWLYD

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

5HMHLWDGD
SRU
&RPLVVmR
HPGHFLVmR
WHUPLQDWLYD
DUW
GR5,6)

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

3UHMXGLFDGD

5HWLUDGD
SHORDXWRU

7RWDO

3(&



-

-

-









3/&

















3/6

















6&'

















(&'

















3'6

















356

















06)



-

-

-

-







2)6



-

-

-

-







7RWDO

















590
10

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010

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

-

-







OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

591
11

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
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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

-



-

-

-

-

-
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OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

593
13

Quadro de Requerimentos de Licença
(Sem ônus)
02/02 a 31/10/2010
Fundamentação – RISF
Art. 13

(1)

Art. 40

(2)

Art. 43, I

Total
642
6

(3)

Art. 43, II (4)
Total Geral

46
55
749

(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.
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OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010

0DWpULDVDSUHFLDGDVSHOR6HQDGR)HGHUDO
D
0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj5È',2&2081,&$d2/0:/7'$0(SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQDFLGDGHGH-DXUX(VWDGR
GH0DWR*URVVR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d23$5$2)20(172(
'(6(192/9,0(172&2081,7È5,25,29(5'(16(È*8$6'23$17$1$/
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH5LR9HUGHGH0DWR
*URVVR(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj25*$1,=$d212*29(51$0(17$/
32(7$/(21(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
$UDWXLSH(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'26025$'25(6'2
3292$'23('5$6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
0DUHFKDO'HRGRUR(VWDGRGH$ODJRDV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj(035(6$'(5$',2',)862(675(/$
32/$5/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGD
QDFLGDGHGH,WDSHYD(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
'(6(192/9,0(172(/$=(5'(&$51(,5,1+26$&'/&SDUDH[HFXWDUVHUYLoR
GHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH-RmR0RQOHYDGH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/($57Ë67,&$'5
-8&$5,%(,52SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6DFUDPHQWR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',232572$/(*5('(
&85,7,%$/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDPpGLDQD
FLGDGHGH&XULWLED(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2(79'(6$17(/(&2081,&$d®(6
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH*XD[XSp(VWDGRGH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2/,725$/1257(/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH$PpULFR
%UDVLOLHQVH(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',21$7,9$)0/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH,SDED(VWDGR
GH0LQDV*HUDLV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(5$',2',)862
&2081,7È5,$'((67$d2&2&$/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH0RUURGD)XPDoD(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d20,662(9$1*e/,&$(/
6+$'$<SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH)HLUDGH
6DQWDQD(VWDGRGD%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(',)862&2081,7È5,$
3$5$Ë62'(5,26SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
$QLWiSROLV(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
5$',2',)8626$172$17Ð1,2'(/,6%2$$&6$/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH-DSLUD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$-81&2
$6&20-8SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQR0XQLFtSLRGH
*UDQMHLUR(VWDGRGR&HDUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2&/8%'(129$$8525$
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
1RYD$XURUD(VWDGRGR3DUDQi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
&2081,&$d2(&8/785$'(9$5*(0*5$1'(3$8/,67$SDUDH[HFXWDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH9DUJHP*UDQGH3DXOLVWD(VWDGRGH
6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5('('(5È',2(7(/(9,62)(1(%,
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQD
FLGDGHGH7DFXUX(VWDGRGH0DWR*URVVRGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$'(
'(6(192/9,0(172'23257$/'2-$/$32SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH1RYR$FRUGR(VWDGRGR7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$526È5,2
SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH&RUUHQWLQD(VWDGRGD
%DKLD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'2029,0(172'(
5$',2&2081,&$d2'$&,'$'('(3$8/,67$SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGH
UDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH3DXOLVWD(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

3'6

(PHQWD


$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$$57Ë67,&$(
&8/785$/'(,78SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
,WX(VWDGRGH6mR3DXOR
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ANAIS
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DOSENADO
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OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010

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

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj7523,&$/'2$*5(67(/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH/DMHGR
(VWDGRGH3HUQDPEXFR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDFRQFHVVmRj&',1&$1$/',*,7$/,17(51$&,21$/'(
127Ë&,$6/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRGHVRQVHLPDJHQVQDFLGDGH
GH3LUDFLFDED(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2620$/925$'$/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH3DUDQm(VWDGR
GR7RFDQWLQV

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj',9,6$)067e5(2'(
285,1+26/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLD
PRGXODGDQDFLGDGHGH2XULQKRV(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$801292
$0$1+SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH1DWDO
(VWDGRGR5LR*UDQGHGR1RUWH

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj5È',2)257$/(=$)0%$858/7'$SDUD
H[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH%DXUX
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&2081,7È5,$/(2'(
-8'ÈSDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH5LEHLUmR3UHWR
(VWDGRGH6mR3DXOR

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDFRQFHVVmRRXWRUJDGDj5È',2',)8625$$/729$/(
/7'$SDUDH[SORUDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPRQGDVPpGLDVQDFLGDGHGH
5LRGR6XO(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2&8/785$/&2081,7È5,$
629$/(17,1(16(SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQDFLGDGHGH
6mR9DOHQWLP(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHUHQRYDDSHUPLVVmRRXWRUJDGDj&$5$-È6)0/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH%HOpP(VWDGR
GR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(&8/785$(
&2081,&$d2'(6$/,1Ï32/,6SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmR
FRPXQLWiULDQDFLGDGHGH6DOLQySROLV(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

3'6

(PHQWD


$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj6%&5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&RQFyUGLDGR
3DUi(VWDGRGR3DUi

OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010
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FEDERAL
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0DWpULD3URMHWRGH'HFUHWR/HJLVODWLYR7RWDO
¬SURPXOJDomR7RWDO
$SURYDGDSRU&RPLVVmRHPGHFLVmRWHUPLQDWLYD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDDXWRUL]DomRj$662&,$d2'(&2081,&$d2
&2081,7È5,$6$17$,=$%(/SDUDH[HFXWDUVHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRFRPXQLWiULDQD
FLGDGHGH9LDPmR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



3'6

$SURYDRDWRTXHRXWRUJDSHUPLVVmRj6%&5$',2',)862/7'$SDUDH[SORUDU
VHUYLoRGHUDGLRGLIXVmRVRQRUDHPIUHTXrQFLDPRGXODGDQDFLGDGHGH&XUUDOLQKR
(VWDGRGR3DUi

&RPLVVmRGH
&LrQFLDH
7HFQRORJLD
&RPXQLFDomR
H,QIRUPiWLFD



0DWpULD

(PHQWD
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ANAIS
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SENADOFEDERAL
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OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO

'HIHULGDSHOD0HVD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

7UDPLWDomRFRQMXQWDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHFRPR3URMHWR
GH/HLGR6HQDGRQGH

,QiFLR$UUXGD



546

7UDPLWDomRFRQMXQWDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH&RPSOHPHQWDU
FRPR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGH&RPSOHPHQWDU

5RPHUR-XFi



546

7UDPLWDomRFRQMXQWDGRV3URMHWRVGH/HLGR6HQDGRQVGHHGH


(GXDUGR
6XSOLF\



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

'HIHULGDSHOD3UHVLGrQFLD DUWGR5,6) 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDVHDXVHQWDUGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGH
RXWXEURGHSDUDSDUWLFLSDUGRVWUDEDOKRVGD6HVVmRGD$VVHPEOpLD*HUDO
GDV1Do}HV8QLGDVQDTXDOLGDGHGHREVHUYDGRU3DUODPHQWDU

-RmR)DXVWLQR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWFRPELQDGRFRPRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR
6HQDGR)HGHUDOFRPDUHGDomRGDGDSHOD5HVROXomRQGHTXHVHMD
FRQVLGHUDGDFRPRGHVHPSHQKRGHPLVVmRQRH[WHULRUVXDSDUWLFLSDomRQRGLD
GHRXWXEURGHQRVWUDEDOKRVGD5HXQLmRGD0HVD'LUHWRUDGR3DUODPHQWRGR
0HUFRVXOTXHVHUHDOL]DUiQDFLGDGHGH0RQWHYLGpXQR8UXJXDL&RPXQLFDDLQGD
TXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGH

6pUJLR
=DPELDVL



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
OLFHQoDGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGHSDUD
FRPSDUHFHUj&RQIHUrQFLDTXHDERUGDUiRWHPD6HJXUDQoD&LEHUQpWLFD
$GPLQLVWUDQGR5LVFRVQR5HLQR8QLGR&RPXQLFDDLQGDTXHHVWDUiDXVHQWHGR
3DtVQRPHVPRSHUtRGR

(GXDUGR
$]HUHGR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQROLFHQoDGRVWUDEDOKRVGR
6HQDGR)HGHUDOQRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGHSDUDSDUWLFLSDUGR
)yUXPVREUHRV'LUHLWRV+XPDQRVHP%HLMLQJ&KLQD&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRV
GRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGHD
GHRXWXEURGH

-RVp1HU\



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQROLFHQoDGRVWUDEDOKRVGR
6HQDGR)HGHUDOQRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGHSDUDSDUWLFLSDUGD
;;;9,&RQIHUrQFLD(XURSHLDGH&RRUGHQDomRGH$SRLRDR3RYR6DKDUDXtQD
FLGDGHGH/H0DQV)UDQoD&RPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR
,QWHUQRTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGH

-RVp1HU\



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDFRPSDUHFHUFRPR3DUODPHQWDUGR0HUFRVXOOHJLVODWXUD
j;;9,6HVVmR3OHQiULDGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOQDVHGHGR
3DUODPHQWRQDFLGDGHGH0RQWHYLGpX8UXJXDLQRSHUtRGRGHDGH2XWXEUR
GHFRPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGRDUW,TXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtV
QHVVHSHUtRGR

&ULVWRYDP
%XDUTXH



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
GRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRFRPSUHHQGLGRHQWUHRVGLDVHGHRXWXEUR
GHSDUDSDUWLFLSDUGD;;9,6HVVmR2UGLQiULDGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOQD
FLGDGHGH0RQWHYLGpX8UXJXDLHFRPXQLFDQRVWHUPRVGRDUWTXHHVWDUi
DXVHQWHGR3DtVQHVVHSHUtRGR

$ORL]LR
0HUFDGDQWH



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDSDUWLFLSDUGR9&XUVR
$QXDOGH'LUHLWRV+XPDQRV&$'+FRPRPHPEURWLWXODUGD5HSUHVHQWDomR
%UDVLOHLUDGR0HUFRVXODUHDOL]DUVHHQWUHRVGLDVHGH2XWXEURGHQD
FLGDGHGH-RLQYLOOH6DQWD&DWDULQD

*HUDOGR
0HVTXLWD
-~QLRU



OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

599
19

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
'HIHULGDSHOD3UHVLGrQFLD DUWGR5,6) 7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUW,,,GD&RQVWLWXLomR)HGHUDOHGRDUWGR
5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDODXWRUL]DomRSDUDSDUWLFLSDUGH$XGLrQFLD
3~EOLFDSDUDHODERUDomRGR,QIRUPH$QXDOVREUHD6LWXDomRGRV'LUHLWRV+XPDQRV
QRV(VWDGRV3DUWHVGR0HUFRVXOGD&RPLVVmRGH&LGDGDQLDH'LUHLWRV+XPDQRV
GR3DUODPHQWRGR0(5&268/DUHDOL]DUVHQDFLGDGHGH%XHQRV$LUHV
$UJHQWLQDQRSUy[LPRGLDGHRXWXEURGHLQIRUPDDLQGDTXHHVWDUi
DXVHQWHGRSDtVQRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGHSDUDSDUWLFLSDUGR
UHIHULGRHYHQWR

*HUDOGR
0HVTXLWD
-~QLRU



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
FRQVLGHUDGDFRPRGHVHPSHQKRRILFLDOGHDWLYLGDGHSDODPHQWDUDSDUWLFLSDomRQD
;;9,6HVVmR3OHQiULDGR3DUODPHQWRGR0HUFRVXOQDFLGDGHGH0RQWHYLGpX
8UXJXDLQRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGHFRPXQLFDDLQGDQRVWHUPRV
GRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtV
QRSHUtRGRGHDGHRXWXEURGHSDUDSDUWLFLSDUGRVXSDFLWDGRHYHQWR

,QiFLR$UUXGD



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRLQFLVR,,DGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOVHMDFRQFHGLGDOLFHQoDSDUDSDUWLFLSDUGD;;9,6HVVmR3OHQiULDGR
3DUODPHQWRGR0HUFRVXODVHUUHDOL]DGDQRVGLDVHGHRXWXEURGHHP
0RQWHYLGpX8UXJXDL

1HXWRGH
&RQWR



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOVHMD
FRQFHGLGDOLFHQoDHQWUHRVGLDVDGHRXWXEURGHSDUDSDUWLFLSDUGH
;;9,6HVVmR3OHQiULDGR0(5&268/QRVGLDVHGHRXWXEURQD&LGDGHGH
0RQWHYLGpX8UXJXDL

(IUDLP0RUDLV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
SDUDVHDXVHQWDUGRVWUDEDOKRVGD&DVDDILPGHSDUWLFLSDUFRPR2EVHUYDGRU
3DUODPHQWDUGD$VVHPEOpLD*HUDOGDV1Do}HV8QLGDVHP1RYD<RUNQR
SHUtRGRGHGHRXWXEURDGHQRYHPEURGHFRPXQLFDDLQGDQRVWHUPRV
GRDUWTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRPHVPRSHUtRGR

6pUJLR
=DPELDVL



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
DXWRUL]DomRSDUDDXVHQWDUVHGRVWUDEDOKRVGD&DVDQRVGLDVDGHQRYHPEUR
GHSDUDSDUWLFLSDUGRVWUDEDOKRVGD6HVVmRGD$VVHPEOHLD*HUDOGDV
1Do}HV8QLGDVFRPR2EVHUYDGRU3DUODPHQWDUFRPXQLFDDLQGDQRVWHUPRVGR
DUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRTXHHVWDUiDXVHQWHGR3DtVQRSHUtRGRGHGH
RXWXEURDGHQRYHPEURGH

)UDQFLVFR
'RUQHOOHV



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
GRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHGHRXWXEURDGHQRYHPEURGH
SDUDSDUWLFLSDUGD$VVHPEOpLD*HUDOGDV1Do}HV8QLGDVHP1RYD<RUN(8$
HFRPXQLFDQRVWHUPRVGRVHXDUWTXHHVWDUiDXVHQWHGRSDtVQHVVHSHUtRGR

5REHUWR
&DYDOFDQWL



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOOLFHQoD
GRVWUDEDOKRVGD&DVDQRSHUtRGRGHGHRXWXEURDGHQRYHPEURGH
SDUDSDUWLFLSDUFRPRREVHUYDGRUSDUODPHQWDUGD$VVHPEOpLD*HUDOGDV
1Do}HV8QLGDVHP1RYD<RUN(8$

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD

(PHQWD

'HIHULGDSHOD3UHVLGrQFLD DUWLQF,,GR5,6)HDUWLQF, 7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HWLUDGDGR5HTXHULPHQWRQGH

0mR6DQWD



546

5HWLUDGDGR5HTXHULPHQWRQGH

5RPHUR-XFi



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

$OYDUR'LDV



(QFDPLQKDGDSHOD3UHVLGrQFLD7RWDO
0DWpULD

546

(PHQWD
5HTXHUHPHPQRPHGD/LGHUDQoDGR36'%QRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR
,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO9272'(3(6$5SHORIDOHFLPHQWRGRH[GHSXWDGR
$e&,2)(55(,5$'$&81+$RFRUULGRQRGLDGHRXWXEURGHHP%HOR
+RUL]RQWH0LQDV*HUDLV

600
20

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010

0DWpULD5HTXHULPHQWR7RWDO
(QFDPLQKDGDSHOD3UHVLGrQFLD7RWDO
$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

546

5HTXHUQRVWHUPRVGRDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOGH
DFRUGRFRPDVWUDGLo}HVGD&DVDKRPHQDJHPGHSHVDUFRQVLVWHQWHHPLQVHUomR
HPDWDGH9272'(3(6$5HDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVjIDPtOLDSHOR
IDOHFLPHQWRRFRUULGRQRILQDOGDQRLWHGHViEDGRGLDGRMRUQDOLVWDHUDGLDOLVWD
3DXOR8ELUDWDQGH/RQGULQD3DUDQi

$OYDUR'LDV



546

5HTXHUQRVWHUPRVUHJLPHQWDLVYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGRH['HSXWDGR
)HGHUDO$e&,2)(55(,5$'$&81+$DRVDQRVRFRUULGRDGHRXWXEURHP
%HOR+RUL]RQWH

(GXDUGR
$]HUHGR



546

5HTXHUQDIRUPDGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDOLQVHUomRHPDWDGH
YRWRGHSURIXQGRSHVDUDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVDVHXVIDPLOLDUHVHDR
(VWDGRGH6HUJLSHSHORIDOHFLPHQWRGRH[6HQDGRU-26e3$662632572
RFRUULGRQRGLDGHRXWXEURGHQDFLGDGHGH$UDFDMX(VWDGRGH6HUJLSH

0DUFR0DFLHO



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSURIXQGRSHVDUDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVj
IDPtOLDHDR(VWDGRGH6HUJLSHSHORIDOHFLPHQWRGRH[6HQDGRU3$662632572

$QWRQLR
&DUORV
9DODGDUHV



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRVDUWLJRV,,HGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDOLQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGR6HQDGRU5RPHX
7XPDEHPFRPRDDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVjVXDIDPtOLDDR3DUWLGR
7UDEDOKLVWD%UDVLOHLURHDRVIXQFLRQiULRVGHVHXJDELQHWHSDUODPHQWDU

(GXDUGR
6XSOLF\



546

5HTXHUQRVWHUPRVGRVDUWVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
LQVHUomRHPDWDGHYRWRGHSURIXQGRSHVDUDSUHVHQWDomRGHFRQGROrQFLDVj
IDPtOLDHDRSRYRDUJHQWLQRSHORIDOHFLPHQWRGRH[3UHVLGHQWHGD1DomR$UJHQWLQD
H'HSXWDGR1HVWRU.LUFKQHURFRUULGRHPGHRXWXEURGHQDFLGDGHGH(O
&DODIDWHQD3URYtQFLDGH6DQWD&UX]$UJHQWLQD

-RVp6DUQH\



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWLJRGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR)HGHUDO
VHMDLQVHULGRHPDWD9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGRH[SUHVLGHQWHGD5HS~EOLFD
$UJHQWLQD1pVWRU&DUORV.LUFKQHURFRUULGRQRGLDGHRXWXEURGHHTXHWDO
YRWRVHMDFRPXQLFDGRjSUHVLGHQWDGD5HS~EOLFD$UJHQWLQD&ULVWLQD)HUQiQGH]GH
.LUFKQHU

$ORL]LR
0HUFDGDQWH



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0mR6DQWD



5RPHUR-XFi



$XWRU

'DWDGD
GHFLVmR

0DWpULD

(PHQWD

5HWLUDGDSHORDXWRU7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

$XGLrQFLDGD&RPLVVmRGH&RQVWLWXLomR-XVWLoDH&LGDGDQLDQDWUDPLWDomRGR
3URMHWRGH/HLGD&kPDUDQGH

546

7UDPLWDomRFRQMXQWDGR3URMHWRGH/HLGR6HQDGRQGHFRPR3URMHWR
GH/HLGR6HQDGRQGH

3XEOLFDGD7RWDO
0DWpULD

(PHQWD

546

5HTXHUFRPIXQGDPHQWRQRVDUWLJRVHGR5HJLPHQWR,QWHUQRGR6HQDGR
)HGHUDO9RWRGH3HVDUSHORIDOHFLPHQWRGR0LQLVWURDSRVHQWDGRHH[3UHVLGHQWH
GR7ULEXQDO6XSHULRUGR7UDEDOKR02=$579,&725586620$12RFRUULGRHP
GHRXWXEURGH

3HGUR6LPRQ



546

5HTXHUHPQRVWHUPRVGRDUWFFDUWGR5HJLPHQWR,QWHUQRHGHDFRUGR
FRPDVWUDGLo}HVGR6HQDGR)HGHUDOKRPHQDJHQVGHSHVDUSHORIDOHFLPHQWRGR
6HQDGRU5RPHX7XPDGDUHSUHVHQWDomRGR(VWDGRGH6mR3DXORRFRUULGRQRGLD
GHRXWXEURGHQDFLGDGHGH6mR3DXOR

-RVp6DUQH\



OUTUBRO
OUTUBRO2010
2010

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL

601
21

Matéria: Requerimentos de Licença. Total: 71
Art. 13, 40 (sem ônus), 43, I e 43, II
RQS

AUTOR

RISF

PERÍODO

679-M
680-M

João Vicente Claudino
João Durval

13
13

05, 06 e 07.10
05, 06 e 07.10

681-M

Osmar Dias

13

05, 06 e 07.10

682-M
683-M
684-M
685-M
686-M
687-M
688-M
689-M
690-M
691-M
692-M
693-M
694-M
695-M
696-M
697-M
698-M
699-M
700-M
701-M
702-M
703-M
704-M
705-M
706-M
707-M
708-M
709-M
710-M
711-M
712-M
713-M
714-M
715-M
716-M
717-M
718-M
719-M
720-M
721-M
722-M
723-M
724-M
725-M
726-M
727-M
728-M
729-M
730-M
731-M
732/M
733-M
734-M
735-M

Renato Casagrande
Romeu Tuma
Mozarildo Cavalcanti
Mário Couto
Adelmir Santana
Adelmir Santana
Marisa Serrano
Marcelo Crivella
Inácio Arruda
Pedro Simon
Francisco Dornelles
Gerson Camata
Patrícia Saboya
Eliseu Resende
Fernando Collor
Cícero Lucena
Valter Pereira
Magno Malta
José Nery
Sérgio Guerra
Renato Casagrande
Ideli Salvatti
Aloizio Mercadante
Magno Malta
Valdir Raupp
Efraim Morais
Aloizio Mercadante
João Ribeiro
Fátima Cleide
Tasso Jereissati
João Tenório
Edison Lobão
Marconi Perillo
João Durval
Gilberto Goellner
Acir Gurgacz
Renato Casagrande
Mário Couto
Sérgio Guerra
Jayme Campos
Valdir Raupp
Francisco Dornelles
Flávio Arns
Cícero Lucena
Arthur Virgílio
Fátima Cleide
Marisa Serrano
Aloizio Mercadante
Delcídio Amaral
Lúcia Vânia
Gerson Camata
Ideli Salvatti
Kátia Abreu
Renan Calheiros

13
43, I
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
43, II
13
13
13
43, II
13
13
13
13
13
13
13
13
43, II
13
43, II
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
43, I
13
13
13
13
13
13
13
43, I
13

06 e 07.10
04.10 a 02.11
05, 06 e 07.10
06 e 07.10
07.10
06.10
07.10
06 e 07.10
06 e 07.10
06 e 07.10
06 e 07.10
06 e 07.10
06 e 07.10
06 e 07.10
06.10
06.10
07.10
06.10
06 e 07.10
07.10
13 e 14.10
07.10
06.10
07.10
07.10
06 e 07.10
07.10
07.10
07.10
06.10
06 e 07.10
07.10
07.10
20 e 21.10
19, 20 e 21.10
20.10
20.10
20.10
20.10
20.10
20.10
20.10
20.10
20.10
30.08 a 01.09
20.10
20.10
20.10
20.10
20.10
20 e 21.10
20.10
20.10
20.10

FINALIDADE
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade – cancelado, tendo em
vista o registro da presença do
senador nesse dia.
Atividade Parlamentar
Licença Saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Licença Particular
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Saúde
Atividade Parlamentar

602
22

ANAIS
ANAISDO
DOSENADO
SENADOFEDERAL
FEDERAL
RQS
736-M
737-M
738-M
739-M
740-M
741-M
742-M
743-M
744-M
745-M
746-M
747-M
748-M
749-M

AUTOR
Magno Malta
Mão Santa
César Borges
Fernando Collor
Serys Slhessarenko
Maria do Carmo Alves
Cristovam Buarque
Cristovam Buarque
Cristovam Buarque
João Vicente Claudino
Arthur Virgílio
Cícero Lucena
Osmar Dias
Flávio Arns

RISF
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
43, I
13
13
43, I

PERÍODO
20.10
20.10
20.10
20.10
03 a 13.11
20.10
02 a 04.11
04 a 05.11
28.11 a 02.12
03 a 11.11
20 a 27.10
03 a 11.11
03 e 04.11
06 e 07.10

OUTUBRO
OUTUBRO 2010
2010
FINALIDADE
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Saúde
Atividade Parlamentar
Atividade Parlamentar
Licença Saúde

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*
- vago*
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 - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (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 (28)
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)

(12,19)

(2,6,21)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,18)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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1. Paulo Paim (PT-RS)

(8)

(22,31,33)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)

(25,35)

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

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(23,34,36)

(24)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(32)

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 Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
21. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
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29. Em 16.12.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (Of. nº 204/09 - GLPSDB).
30. Em 10.03.2010, o Senador Tasso Jereissati é designado membro titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão (OF.Nº
10/10-GLPSDB)
31. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
32. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
33. Em 08.04.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Ofício nº 25/2010 - GLDBAG).
34. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
35. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
36. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. Prorrogado até 22.11.2008 através do Requerimento nº 515, de 2008, lido em 30.04.2008.
**. Prorrogado até 01.07.2009 através do Requerimento nº 1.391, de 2008, lido em 18.11.2008.
***. Prorrogado até 21.02.2010 através do Requerimento nº 623, de 2009, lido em 27.05.2009.
****. Prorrogado até 02.09.2010 através do Requerimento nº 25, de 2010, lido em 03.02.2010.
*****. Prorrogado até 01.11.2010 através do Requerimento nº 746, de 2010, lido em 04.08.2010.

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 3303-3514
Fax: 3303-1176

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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2) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PEDOFILIA
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 200, de 2008, de
autoria do Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta de sete titulares e cinco suplentes,
nos termos do § 4º do art. 145 do Regimento Interno do Senado Federal, para, no prazo de cento e vinte
dias, apurar a utilização da internet na prática de crimes de "pedofilia", bem como a relação desses crimes
com o crime organizado.
(Requerimento nº 200, de 2008, lido em 4.3.2008)
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (9)
RELATOR: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
Leitura: 04/03/2008
Designação: 24/03/2008
Instalação: 25/03/2008
Prazo final: 04/08/2008
Prazo prorrogado: 13/03/2009
Prazo prorrogado: 23/09/2009
Prazo prorrogado: 02/05/2010
Prazo 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)

1. José Nery (PSOL-PA)

(3)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

(8)

VAGO

(10)

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

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

5. Em 03.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. SF/GSJN nº
081/2009).
6. Em 03.03.2009, vago em virtude da cessão da vaga ao Partido Socialismo e Liberdade (Of. nº 020/2009-GLDBAG).
7. Em 23.04.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
73/09-GLPSDB).
8. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita deixa a vaga de titular e é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB
nº 016-A/2009).
9. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
10. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Prorrogado até 23.09.2009 através do Requerimento nº 200, de 2009, lido em 16.02.2009.
**. Prorrogado até 13.03.2009 através do Requerimento nº 818, de 2008, lido em 25.06.2008.
***. Prorrogado até 02.05.2010 através do Requerimento nº 1.275, de 2009, lido em 22.09.2009.
****. Prorrogado até 11.11.2010 através do Requerimento nº 431, de 2010, lido em 28.04.2010.

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

TITULARES

SUPLENTES

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

(1,4)

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

(1,9)

1. Adelmir Santana (DEM-DF)

(1)

2. Arthur Virgílio (PSDB-AM)

(1)

(1)

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

1. Marcelo Crivella (PRB-RJ)

João Ribeiro (PR-TO)

2. Flávio Arns (PSDB-PR)

(5,6)

Renato Casagrande (PSB-ES)

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

1. Valter Pereira (PMDB-MS)

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

(3)

2. VAGO

(8)

(7)

PTB
Mozarildo Cavalcanti (RR)

(1)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
Cristovam Buarque (DF)

(2)

Notas:
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(1)

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

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

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

6) COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - INSS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nº 1.531, de 2009, de
autoria do Senador Mário Couto e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a apurar, no prazo de cento e oitenta dias, no período entre 2003 e os dias atuais, problemas na
Previdência Social, como: fraudes no INSS; sonegações; desvio de recursos; dívidas para com o INSS e
procedimentos adotados; certidões negativas; situação econômico-financeira do INSS.
(Requerimento nº 1.531, de 2009, lido em 18.11.2009)
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Leitura: 18/11/2009
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, Projeto de Resolução para reforma do Regimento
Interno do Senado Federal.
(Requerimento nº 208, de 2008, de iniciativa da Mesa do Senado Federal, aprovado em 5.3.2008)
(Aditado pelo Requerimento nº 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel, aprovado em 10.12.2008)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Marco Maciel (DEM-PE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
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. VAGO

(4)

PDT
1.
Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
3. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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

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
VAGO

(4)

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
3. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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

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

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1,5)

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

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

8) VIII CONFERÊNCIA DAS PARTES DE REVISÃO DO TRATADO
SOBRE A NÃO-PROLIFERAÇÃO DE ARMAS NUCLEARES
Finalidade: Representar o Senado Federal na VIII Conferência das Partes de Revisão do Tratado sobre a
Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que acontece em maio de 2010, na sede das Nações Unidas.
(Requerimento nº 391, de 2010, da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, aprovado em 29.04.2010)
Número de membros: 3
MEMBROS
Senador Inácio Arruda (PC DO B)

(1)

Notas:
1. Designado o Senador Inácio Arruda em 19.05.2010.

9) ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS
DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ
Finalidade: Acompanhar os resultados das apurações da Auditoria Geral do Estado do Pará na
Administração do Governo daquele Estado.
(Requerimento nº 550, de 2010, do Senador Mário Couto, aprovado em 22.06.2010)
Número de membros: 5 titulares e 3 suplentes

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

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

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

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

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

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PLS 156/2009 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que reforma o Código de Processo
Penal.
Número de membros: 11
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)
RELATOR-GERAL: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
RELATOR-PARCIAL - PROCEDIMENTOS: Senador Tião Viana (PT-AC)
RELATOR-PARCIAL - INQUÉRITO POLICIAL: VAGO (8)
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
VAGO

(7)

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

Notas:
1. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
2. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº 62/09-LPDT).
3. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana deixa de compor a Comissão (OF nº 127/2009-GLDBAG).
4. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
5. Em 2.12.2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 162/2009-GLDBAG)
6. Em 08.12.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro do PDT na Comissão (Of. nº 87/09-LPDT).
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

8. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.

NOVO CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 156, DE 2009,
QUE REFORMA O CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
PRAZOS1
RELATÓRIOS PARCIAIS: 19.06.2009 a 16.07.2009 (art. 374, IV)
RELATÓRIO DO RELATOR-GERAL: 17.07.2009 a 27.08.2009 (art. 374, V)2
PARECER PRORROGADO: 28.08.2009 a 25.09.2009 (art. 374, VI)2
PARECER FINAL PRORROGADO: 18.12.20093
REDAÇÃO FINAL: (art. 318, III, combinado com o art. 374, XIII)
1

Prazos duplicados pela aprovação do Requerimento nº 777, de 2009, em 24.06.2009.
Prazos quadruplicados pela aprovação do Requerimento nº 1.020, de 2009, em 13.08.2009.
3
Prazo prorrogado pela aprovação do Ofício s/nº/2009-CPP, em 30.09.2009.
2

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

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

CT - REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PLS 166/2010 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010, que reforma o Código de Processo Civil.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR-GERAL: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
RELATOR-PARCIAL - PROCESSO ELETRÔNICO: Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)
RELATOR-PARCIAL - PARTE GERAL: VAGO (4)
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
VAGO

(5)

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.
4. Em 26.10.2010, vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma.
5. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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) (112)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio Amaral (PT-MS)

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

(34)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Delcídio Amaral (PT)

(28)

2. Renato Casagrande (PSB)

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

(35)
(40)

(36,106,114,121,122)

5. VAGO

(29,72)

6. VAGO

(4,39,81,82,83,84,87,95)

7. João Ribeiro (PR)

(31)

(30)

(11,41,94,104)

4. Ideli Salvatti (PT)

(37,93,105)

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

3. Paulo Paim (PT)

(38)

(33)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)

(66,68)
(56,59,110)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69,117,119)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

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

(54,70)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

(55,61)

(58,78)

(64,67,88,92,100,101)

(3,60,97,98)

(2,60,80,85,86,91)

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,96,99)

6. Regis Fichtner (PMDB)

(1,60,108,116)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,77)

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

1. Gilberto Goellner (DEM)

(44)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

Adelmir Santana (DEM)

2. Demóstenes Torres (DEM)

(18,50)

3. Heráclito Fortes (DEM)

(46)

(52,107,111,113)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

(14,16,47)

(49)

Níura Demarchi (PSDB)

(43,102,103,118,120)

5. Kátia Abreu (DEM)

(48)

Jayme Campos (DEM)

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

6. José Bezerra (DEM)

(5,45,109,115)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(23)

João Tenório (PSDB)

8. Sérgio Guerra (PSDB)

(19,25,74)

Arthur Virgílio (PSDB)

(24,73)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

(26)

Tasso Jereissati (PSDB)

(24)

10. Eduardo Azeredo (PSDB)

(27)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,42)

2. Fernando Collor

(42)

(22,75)

PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

Notas:
1. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
2. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
3. Em 04/03/2009, o Senador Wellington Salgado teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
4. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
5. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 114/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão em virtude de o Senador Edison Lobão encontrar-se afastado do
exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia. (Of. 142/2008 - GLPMDB).
10. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/08-LPDT).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 66/2008-GLDBAG).
12. Em 23.06.2008, o Senador Sérgio Zambiasi é designado membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 18/2008/GLPTB), em vaga anteriormente
pertencente ao Bloco de Apoio ao Governo. O Senador Paulo Paim deixou de compor a Comissão, como membro suplente do Bloco de Apoio ao
Governo (Of. nº 069/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 362/2008).
16. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
17. Em 25/11/2008, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado titular do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes, que assume
a suplência (Of. 119/08-GLDEM).
18. Em 25/11/2008, o Senador Heráclito Fortes é designado suplente do DEM, na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Júnior, que
assume a titularidade (Of. 119/08-GLDEM).
19. Em 26/11/2008, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of.
136/08-GLPSDB).
20. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 02/09-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
24. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena, Sérgio Guerra e Tasso Jereissati tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 023/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 023/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
28. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
30. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Ideli Salvatti.
31. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.

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

32. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Flávio Arns.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
35. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
37. Em 16.02.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Delcídio Amaral.
39. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
40. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
41. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Marina Silva.
42. Em 17.02.2009, os Senadores João Vicente Claudino e Gim Argelo tiveram suas indicações como titulares, e o Senador Sérgio Zambiasi, como
suplente, ratificadas pela Liderança do PTB. O Senador Fernando Collor foi designado como membro suplente (Of. nº 025/09-GLPTB).
43. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior, como titular, e os Senadores Gilberto Goellner e Rosalba Ciarlini, como suplentes, tiveram as suas
indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do DEM (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
46. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
47. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
48. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
49. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
50. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Heráclito Fortes.
51. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
52. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
53. Em 04/03/2009, o Senador Neuto de Conto teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
54. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF. GLPMDB
nº 022/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
56. Em 04/03/2009, o Senador Garibaldi Alves Filho teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
57. Em 04/03/2009, o Senador Pedro Simon teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
58. Em 02.03.20090, vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
60. Em 02.03.2009, os Senadores Wellington Salgado, Leomar Quintanilha e Paulo Duque tiveram suas indicações como suplentes da Comissão
ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 022/2009).
61. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
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62. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 022/2009).
63. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
64. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
65. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
66. Em 04/03/2009, o Senador Francisco Dornelles teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
67. Em 04/03/2009, o Senador Gilvam Borges teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 47/2009 GLPMDB).
68. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
69. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 022/2009).
70. Em 04/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 47/2009 - GLPMDB).
71. Em 04/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of. 47/2009 GLPMDB).
72. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Flávio Arns (Of. 42/2009 GLDBAG).
73. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
suplência (Of. 55/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
titularidade (Of. 55/09-GLPSDB).
75. Em 15/04/2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.
72/09-GLPSDB).
76. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
77. Em 03.09.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
78. Em 03.09.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB Nº 143/2009).
79. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
80. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
81. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
82. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
83. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Expedito Júnior (Of. 138/2009-GLDBAG).
84. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
85. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
86. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
87. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 160/2009-GLDBAG).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
92. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
93. Em 29/03/2010, o Senador Tião Viana deixou de integrar a Comissão (Of. 12/2010-GLDBAG).
94. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(OF. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
95. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
96. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
97. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
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98. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 51/2010).
99. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 47/2010).
100. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010
(Of. nº 1/2010-GSGB).
101. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
102. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
103. Em 13.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 33/2010).
104. Em 1º.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 35/2010-GLDBAG).
105. Em 1º.06.2010, o Senador Roberto Cavalcanti deixa de compor a Comissão como membro suplente e é designado como membro titular em vaga
destinada ao Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n° 34/2010-GLDBAG)
106. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos nºs
704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
107. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
108. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
109. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
112. Senador Garibaldi Alves encontra-se licenciado nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
113. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 55/10-GLPSDB).
114. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 049/2010-GLDBAG).
115. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
116. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 110/2010)
117. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
118. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
121. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
122. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 070/10-GLDBAG).

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vito
Reuniões: TERÇAS-FEIRAS - 10:00HS - Plenário n° 19 - ALA ALEXANDRE COSTA
Telefone(s): 3303-4605 e 33113516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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. Ideli Salvatti (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)

(31,32,107,113,120,121)

(36)
(36,63,64)

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

(57,68,73)

1. Valter Pereira (PMDB)

(51,94,101)

Gilvam Borges (PMDB)

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

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

Regis Fichtner (PMDB)

(6,56,111,115)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

VAGO

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(48,80,102,118,119)

Mão Santa (PSC)

5. Gerson Camata (PMDB)

(50,76,79)

(49,74,80,110)

(55,93,103)

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)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46,108,112,114)

(20,66,100,105,106,122)

(22,98,99)

(7,11,59)

(43,70,72,89,90)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)
4. José Bezerra (DEM)

(10,45)

(4,40,109,116)

5. Sérgio Guerra (PSDB)

(24,67,85,92,97)

6. Marisa Serrano (PSDB)
7. Lúcia Vânia (PSDB)

PTB
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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
94. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
95. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
96. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
97. Em 06.05.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Cícero Lucena (Of. nº
033/10-GLPSDB).
98. Em 11.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of. nº
36/10-GLPSDB).
99. Em 19.05.2010, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
38/10-GLPSDB).
100. Em 25.05.2010, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
39/10-GLPSDB).
101. Em 26.05.2010, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 77/2010).
102. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 76/2010).
103. Em 26.05.2010, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 78/2010).
104. Em 01.06.2010, o Senador Antônio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
033/2010-GLDBAG).
105. Em 16.06.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of. nº
40/10-GLPSDB).
106. Em 01.07.2010, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of. nº
48/10-GLPSDB).
107. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, 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 José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
110. O Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 708 e 709, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
111. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
112. Em 15.07.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador Raimundo Colombo ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
113. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ideli Salvatti (Of. 048/2010-GLDBAG).
114. Em 15.07.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PSDB pelo DEM (Of. 53/10-GLPSDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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115. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 103/2010).
116. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
117. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
118. Em 18.08.2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 125/2010).
119. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 069/10-GLDBAG).
122. Em 22.10.2010, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
072/10-GLPSDB).

Secretário(a): Gildete Leite de Melo
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 11:30 hs - Plenário nº 09 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-3515
Fax: 3303-3652
E-mail: scomcas@senado.gov.br

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

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

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(10,11)

VAGO

2. Marisa Serrano (PSDB)

(3)

(2,17)

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

1. Paulo Paim (PT)

(6,12,15)

(1)

(5)

PMDB
VAGO

1. VAGO

(8,18)

(7,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(4)

1. Gim Argello (PTB)

(9)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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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
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (102)

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

(38,74,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,31)

2. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

Eduardo Suplicy (PT)

3. Marcelo Crivella (PRB)

(38)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
Ideli Salvatti (PT)
Tião Viana (PT)

(17,33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(39)

(38,111,113,120,121)
(34,40,87,88,89,100)

(1,15,17,30,116)

(35)
(16,17,32,73)

5. César Borges (PR)

(37,40)

6. Marina Silva (PV)

(19,36,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(58,67)

Almeida Lima (PMDB)

(54,68)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(62,67)

(56,69,86,93)

Gilvam Borges (PMDB)

(57,67,96,99,106,107)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(60,67)

4. Hélio Costa (PMDB)

(61,64,78)

(5,66,76,101,105)

Valter Pereira (PMDB)

(2,67)

5. Valdir Raupp (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(9,18,55,63,103,104)

6. Neuto De Conto (PMDB)

(41,59,65)
(3,67,115,119)

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

1. Efraim Morais (DEM)

(47)

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

(43)

(50,82,85,97,98)

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

(51)

(29,70,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

(46)

3. Níura Demarchi (PSDB)

(52,110,117,118)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,44)

(24)

(48,122)

(26)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(28)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(25,71)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
VAGO

(4,49,112,114)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)

(24,75)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

(14,20)

(45)

(27,72,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(42,108,109)

PDT
Osmar Dias

(12,13,22)

1. Patrícia Saboya

(11,23,53,79,80,94,95)

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
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 Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
23. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
24. Em 12.02.2009, 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 Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
27. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
28. 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.
29. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
30. Em 16.02.2009, 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.
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
35. Em 16.02.2009, o Senador 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

39. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
40. Em 17.02.2009, 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.
41. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
42. 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.
43. 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.
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
45. 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.
46. 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.
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 Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
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 Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
51. 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).
52. 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.
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 Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(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 Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. 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).
59. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
60. 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).
61. 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).
62. 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).
63. 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).
64. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador 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 Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. 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).
68. 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).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
71. 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).
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 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).
74. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
75. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. 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).
102. 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).
103. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
104. Em 06.04.2010, o Senador 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 suplente do DEM na Comissão (OF. GLDEM nº 055/2010), em substituição ao Senador
José Agripino.
115. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
116. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
117. Em 17.08.2010, vaga cedida temporariamente ao PSDB enquanto durar a licença do Senador Raimundo Colombo (OF. Nº 057/10 - GLDEM).
118. Em 18.08.2010, a Senadora Níura Demarchi é designada membro suplente em vaga cedida pelo DEM na Comissão (Of.63/2010-GLPSDB).
119. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
120. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
121. Em 20.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 066/2010-GLDBAG).
122. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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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
VAGO

1. Gim Argello

(4)

PDT
Patrícia Saboya

(2)

1. VAGO

(1)

Notas:
1. Em 16.11.2009, o Senador Flávio Torres deixa de compor a Subcomissão em virtude do retorno da Senadora Patrícia Saboya ao exercício do mandato.
2. Em 10.02.2010, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Subcomissão, em substituição ao Senador Osmar Dias (Of. nº
006/10/CCJ).
3. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
4. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. 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.

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.
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Cleide (PT-RO) (92,106)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(74,79)

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

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

(37,96,101)

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

(31,47,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,36,110)

2. Gim Argello (PTB)

(31,126)

(31)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(31,81,89,91,94)

(12,34)

(33)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(32)

(38,76,78,80,96,115,121,132,133)

(35,85,86,87,98,100,107)

6. João Ribeiro (PR)

(30,71)

7. Marina Silva (PV)

(30,80)

(30,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(56)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,57,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

Gilvam Borges (PMDB)
VAGO

(54,102,105,111,112)

(55)

3. Pedro Simon (PMDB)

(55,83,88)

(55)

4. Neuto De Conto (PMDB)

(64,109,127,131)

Gerson Camata (PMDB)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(60)

(58,125,129)

(62)

VAGO

(5,9,61,88)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)

VAGO

(53,65)

7. VAGO

(15,17,63,119)

(59,108)

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

(4,50,116,118,120)

2. Kátia Abreu (DEM)

(40)

Rosalba Ciarlini (DEM)
Heráclito Fortes (DEM)
João Faustino (PSDB)

(48,113,114,128,130)

(11,43)

(6,19,41)

3. Jayme Campos (DEM)

(46,77,82,103,104)

(42)

4. Efraim Morais (DEM)

(52)

(13,49,117,122,123,124)

Adelmir Santana (DEM)

(45)

Alvaro Dias (PSDB)

(26)

Flávio Arns (PSDB)

(22,93)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

1. Gilberto Goellner (DEM)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,44)

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

(29,69,75,84,90,97,99)

8. Marconi Perillo (PSDB)
(28,68,73,75)

(25)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(27)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(24)

PTB
Sérgio Zambiasi
VAGO

(7,51)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(51,134)

PDT
Cristovam Buarque

(20)

Notas:
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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1. Jefferson Praia

(10,21)

(2,39)

(51)
(51)

1. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
2. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007).
3. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
4. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
5. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
6. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Titular em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
7. Em 07/04/2008, a Presidência designa o Senador Sérgio Zambiasi como membro titular da Comissão (Of. nº 18, de 2008, da Liderança do PTB).
8. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 110/08-GLPMDB).
9. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. 143/2008 - GLPMDB).
10. Em virtude do falecimento do Senador Jefferson Peres, ocorrido em 23.05.2008.
11. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
12. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 64/2008-GLDBAG).
13. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se encontra licenciada,
nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 220/2008).
16. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 363/2008).
17. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
18. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
19. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
20. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
05/09-GLPDT).
21. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/2009-GLPDT).
22. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
23. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
25. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
26. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
27. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Papaléo Paes.
29. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 025/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
30. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
31. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Augusto Botelho, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Ideli Salvatti.
33. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
34. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
35. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
36. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
37. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
38. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
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39. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
40. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
41. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
42. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
43. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
44. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
45. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
46. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
47. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Paulo Paim como membro titular na Comissão (Of.
nº 22/09-GLDBAG).
48. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Adelmir Santana.
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
50. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
51. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma foram designados, como titular, João Vicente Claudino e Mozarildo Cavalcanti, como suplentes, e o
Senador Sérgio Zambiasi teve sua indicação como titular confirmada pela Liderança do PTB (Of. nº 029/09-GLPTB).
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
53. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
54. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado Titular do PMDB na Comissão (Of. GLPMDB nº 28/2009).
55. Em 02.03.2009, os Senadores Romero Jucá, Leomar Quintanilha e Pedro Simon tiveram suas indicações como suplentes da Comissão ratificadas pela
Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 28/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
58. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
59. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
60. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
61. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
62. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
63. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 28/2009).
64. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
65. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
66. Em 04.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 028/2009-GLDBAG).
67. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 41/2009 - GLDBAG).
68. Em 10.03.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo, que passa à
suplência (Of. 49/09 - GLPSDB).
69. Em 10.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia, que passa à
titularidade (Of. 49/09 - GLPSDB).
70. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
71. Em 29.04.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 084/2009-GLDBAG).
72. Em 10.06.2009, o Senador Mauro Fecury é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 017-A/2009).
73. Em 16/06/2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como Titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
74. Em 16.06.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de compor a Comissão como membro titular do PSDB (Of. nº 108/09-GLPSDB).
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75. Em 06.08.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Of. 132/09 GLPSDB).
76. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
77. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
78. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
79. A Senadora Marisa Serrano foi eleita Vice-Presidente da Comissão, conforme ofício lido na sessão de 03.09.2009 (Of. nº 155/2009/CE).
80. Em 09.09.2009, a Senadora Marina Silva deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio e é designada membro suplente (Of.
nº 129/2009-GLDBAG).
81. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
82. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
83. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
84. Em 21.09.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 156/09-GLPSDB).
85. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
86. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
87. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 139/2009-GLDBAG).
88. Em 07.10.2009, o Senador Francisco Dornelles é remanejado da titularidade para a suplência do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador
Leomar Quintanilha (OF. GLPMDB nº 169/2009).
89. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
90. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 167/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
91. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns deixa de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG).
92. Em 09.10.2009, vago em virtude de o Senador Flávio Arns deixar de compor a Comissão como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
145/2009-GLDBAG), c/c o art. 81, § 2º, do RISF.
93. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 161/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
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 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 159/2009-GLDBAG).
101. 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)
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 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
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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. 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).
116. 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).
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. 54/10-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 04.08.2010, o DEM cede a vaga de titular ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
124. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 59/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
125. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
126. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
127. Em 18/08/2010, a Senadora Selma Elias é designada membro titular do PMDB na Comissão (OF.GLPMDB nº 124/2010).
128. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
129. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
130. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
131. Vago em virtude de a Senadora Selma Elias ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Neuto de Conto, a partir de
1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
132. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
133. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 067/10-GLDBAG).
134. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

1. VAGO

(7,16,23,25)

Paulo Paim (PT)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

(8,17)

Inácio Arruda (PC DO B)

3. VAGO

(19)

(16,17,21)

(7)

Maioria ( PMDB, PP )
Gerson Camata (PMDB)
VAGO

1. VAGO

(3,20)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(22)

Francisco Dornelles (PP)

3. VAGO

(15)

(14)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(4)

Marco Maciel (DEM)

2. VAGO

(10)

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,13)

(10)

4. Cícero Lucena (PSDB)
(9)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5,24)

(9,18)
(7,11)

PDT
Cristovam Buarque

(7,12)

1. VAGO

(12)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador
Romeu Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Cristovam Buarque deixa a suplência e é designado membro titular do PDT na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (Of. nº 183/2009/CE).
15. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
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16. Em 30.09.2009, a Senadora Ideli Salvatti deixa a suplência e é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
17. Em 30.09.2009, o Senador Flávio Arns deixa a titularidade e é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nº
183/2009/CE).
18. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
19. Em 30.09.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Sérgio Zambiasi (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
21. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
22. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
23. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
24. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
25. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão de Educação, em substituição à
Senadora Ideli Salvatti (Of. 051/2010-GLDBAG).

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

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

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

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

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

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)

(6,7)

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.
7. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
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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)

(22)

(7,22,43,45)

1. Fátima Cleide (PT)

(21)

2. César Borges (PR)

(25)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

(24,55,60)

4. Delcídio Amaral (PT)

(23)

(20)

(26)

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

(38,47,48,49,54,59)

(38,56,57)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,39)

3. Almeida Lima (PMDB)

(40,50,53,58)

Valter Pereira (PMDB)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

(38)

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

(32,61,62,64,65)

1. Adelmir Santana (DEM)

(29)

2. Raimundo Colombo (DEM)

(27)

Heráclito Fortes (DEM)

(30)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Eliseu Resende (DEM)

(35)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,17)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(14)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(15)

(1,34,63)
(3,28)

(9,31,44,46,51,52)

(4,19)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(16)

PTB
Gim Argello

(6,33)

1. Sérgio Zambiasi

(33)

PDT
Jefferson Praia

(8,13,37,42)

1. Cristovam Buarque

(12,36,41)

Notas:
1. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 15/04/2008, o Senador Papaléo Paes é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. 50/2008 GLPSDB).
5. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 121/08-GLPMDB).
6. Em 22/04/2008, o Senador Gim Argello é designado Titular do PTB na Comissão (Of. 71/2008-GLPTB).
7. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 58/2008 - GLDBAG).
8. Em 04.06.2008, o Senador Jefferson Praia é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 06/08-LPDT).
9. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
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10. Em 05.08.2008, o Senador Cícero Lucena é designado titular do PSDB (Bloco Parlamentar da Minoria) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Ofício nº 102/08 - GLPSDB).
11. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 361/2008).
12. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 06/2009-GLPDT).
13. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 06/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
16. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
17. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
18. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº
026/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 026/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Papaléo Paes.
20. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
21. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
22. Em 16.02.2009, os Senadores Renato Casagrande e Marina Silva tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela Liderança do
Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
24. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
25. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
26. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
28. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
30. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Gilberto Goellner.
31. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
32. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello foi confirmado, como titular, e o Senador Sérgio Zambiasi foi designado suplente, na Comissão, pela
Liderança do PTB (Of. nº 030/09-GLPTB).
34. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
36. Em 19.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
17/09-GLPDT).
37. Em 19.02.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
17/09-GLPDT).
38. Em 02.03.2009, os Senadores Leomar Quintanilha, Wellington Salgado e Valter Pereira, como titulares, e os Senadores Romero Jucá, Almeida Lima e
Geraldo Mesquita, como suplentes da Comissão, tiveram suas indicações ratificadas pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº 30/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 28/2009).
41. Em 04.03.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of.
30/09-LPDT).
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42. Em 04.03.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
30/09-LPDT).
43. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
44. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
45. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
46. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
47. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
48. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
49. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
50. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
51. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
52. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
53. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
54. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
55. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
56. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
57. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 056/2010).
58. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
59. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
60. Em 04/05/2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 29/2010-GLDBAG).
61. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
62. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
63. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
64. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
65. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).

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

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

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

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

1. Inácio Arruda (PC DO B)

VAGO

2. VAGO

(8)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. VAGO

(9)

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Adelmir Santana (DEM)

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(5,7)

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

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

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

5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS) (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: VAGO (2,11,13)
Instalação: 29/09/2009
Atualização: 16/10/2009

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

1. Marina Silva (PV)

César Borges (PR)

2. VAGO

(3)

(4)

(3,9)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(1,5,6,7)

1. Valdir Raupp (PMDB)

VAGO

(8)

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

9. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12036).
10. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
11. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
12. Vago em 11.05.10 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle (Of. nº 32/10-GLDEM).
13. Vago em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
(Of. nº 32/10-GLDEM, de 11.05.10).
*. Em 19.08.2009, lido o Ofício nº 57/2009-CMA, que informa a criação da Subcomissão, nos termos do RMA nº 48/2009-CMA.
**. Em 16.10.2009, lido o Ofício nº 78/2009-CMA, que altera a denominação da Subcomissão e o quantitativo de membros e informa mudanças na
composição, nos termos de aditamento ao RMA nº 48/2009-CMA.

Secretário(a): José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 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

(1,2)

Flexa Ribeiro (PSDB)

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

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

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

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)

(19,73)

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

(24)

(20)

(11,22,30,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

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

(41,44,76)

1. VAGO

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

(37,74)
(42)

3. Valter Pereira (PMDB)

(35,43,80)

VAGO

(34,68,72,75)

4. Mão Santa (PSC)

VAGO

(10,12,33,77)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,71)

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

(2,25,78,81)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

1. Heráclito Fortes (DEM)

(27)

2. Jayme Campos (DEM)

(28,51,54,69,70)

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

(8,46)

(9,13,31)

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. João Faustino (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(16,47,60,62,79)

(7)

1. Sérgio Zambiasi

PDT
Cristovam Buarque

(14)

1. Jefferson Praia

(15)

Notas:
1. Em virtude do retorno do titular, Senador Alvaro Dias.
2. O Senador César Borges deixou o Partido Democratas (DEM) e se filiou ao Partido da República (PR), conforme comunicado de 1º/10/2007.
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
5. Vaga cedida pelo PSDB ao PR.
6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
9. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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44. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
45. Em 31.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 072/2009-GLDBAG).
46. Em 14/04/2009, o Senador Gilberto Goellner deixa de compor a Comissão, como membro Titular do DEM (Of. 61/09-GLDEM).
47. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 74/09-GLPSDB.
48. Em 29.04.2009, o Senador Magno Malta deixa de compor a Comissão como membro titular e é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão (Of. nº 082/2009-GLDBAG).
49. Em 09/07/2009, o Senador Aloizio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 119/2009 - GLDBAG).
50. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
51. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
52. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
53. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
54. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
57. Em 29.09.2009, o Senador Aloizio Mercadante deixa de compor a Comissão como membro titular (Of. nº 135/2009-GLDBAG).
58. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
59. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
60. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 170/09-GLPSDB).
61. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 1682/09-GLPSDB).
62. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
63. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
64. Em 19.11.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 154/2009-GLDBAG).
65. Em 20.11.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de membro titular na Comissão ao PDT (Of. nº 153/2009-GLDBAG).
66. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
67. Em 24.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular na Comissão em vaga cedida ao PDT pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº
82/2009-LPDT).
68. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
69. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
70. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
71. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
72. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
73. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
74. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
75. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
76. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
77. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
78. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
79. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 57/10-GLPSDB).
80. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 104/2010).
81. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(5)

Serys Slhessarenko (PT)

1. Fátima Cleide (PT)
2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

VAGO

(2,4)

1.

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

1. VAGO

(1)

2.

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

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

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

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

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

7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (9)
Eduardo Suplicy (PT)

1. Aloizio Mercadante (PT)

(40)

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

2. Marina Silva (PV)

(46,73)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(44,68)

4. Magno Malta (PR)

(47,94,99)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(45,75)

(43)

5. Augusto Botelho (S/PARTIDO)

(42,55,67,86,87)

(22,41,50,72,106)

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)

(2,95,96)

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)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(33)

(35)

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

(7,51)
(23,27,56,101,102,104,105)

(53,78,79,80,107)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(33,66)

PTB
Fernando Collor

2. Rosalba Ciarlini (DEM)
4. VAGO

(8,52)

Eduardo Azeredo (PSDB)

(11,54)

3. João Faustino (PSDB)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(58)

1. Adelmir Santana (DEM)

(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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. GSALFN nº 1/2010, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
95. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
96. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 054/2010).
97. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
98. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
99. Em 01.06.2010, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 036/2010-GLDBAG).
100. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
101. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010
(Requerimentos nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
102. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
José Agripino.
103. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 105/2010).
104. Em 04.08.2010, o DEM cede a vaga de suplente ocupada pelo Senador José Bezerra ao PSDB (OF. Nº 051/10-GLDEM).
105. Em 4.8.2010, o Senador João Faustino é designado membro suplente na Comissão em vaga cedida pelos Democratas (Of. nº 60/2010-GLPSDB), em
substituição ao Senador José Bezerra.
106. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
107. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

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

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.

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

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

1. VAGO

(1,4)

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Pedro Simon (PMDB)

(6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Marco Maciel (DEM)

(5)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

1.

(3)

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

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
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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)
VAGO

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(5)

(2,7)

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)

(1,3)

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 Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).
5. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
6. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
7. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

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

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

2. Paulo Paim (PT)

(18,33,56)

Fátima Cleide (PT)

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

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(18,90,92,98,99)

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)

(22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)

(52,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

Gilvam Borges (PMDB)

(53,76,79,85,86)

2. Hélio Costa (PMDB)

Regis Fichtner (PMDB)

(45,91,93)

3. Pedro Simon (PMDB)

Mão Santa (PSC)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54,94,97)

(29,50,82,84)

(46)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. Leomar Quintanilha (PMDB)

Edison Lobão (PMDB)

(43,80,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(47,64,89)

(51,55,63)

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

(26)

Heráclito Fortes (DEM)

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(34,87,88,95,96)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

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

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

(41,58)

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)

João Tenório (PSDB)

(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 Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento, em 01.04.2010
(Of. nº 1/2010 - GSALFN, de 1/04/2010 - DSF de 07/04/10 p. 12098).
82. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
83. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 46/2010).
84. Em 13.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 057/2010).
85. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
86. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
87. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
88. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
89. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 74/2010).
90. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
91. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
92. Em 15.07.2010, o Senador Belini Meurer é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Ideli
Salvatti (Of. 052/2010-GLDBAG).
93. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 106/2010).
94. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
95. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
96. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
97. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
98. Vago, em virtude do pronunciamento do Senador Belini Meurer na sessão do Senado de 06.10.2010.
99. Em 22.10.2010, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 065/10-GLDBAG).
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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
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

9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Neuto De Conto (PMDB-SC) (56,58,67,72)
VICE-PRESIDENTE: Senador César Borges (PR-BA)

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

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)

(38,48,55,57,68,70)

1. VAGO

(43,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,46)

2. Pedro Simon (PMDB)

(47)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,45)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(41)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(44)

(42,49,51)

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

(33,65,66)

Marco Maciel (DEM)

(32)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Jayme Campos (DEM)

(35,63,64,69,71)

(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 Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 17 de setembro de 2009 (art. 39, II, do
Regimento Interno).
57. Em 17.09.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 157/2009).
58. Em 23.09.2009, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 108/2009-CDR).
59. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
60. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
61. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 07/10-GLPSDB).
62. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 30.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
31.03.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
63. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
64. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
65. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
66. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
67. Vago (art. 88, § 5º), em virtude de o Senador Neuto de Conto ter se afastado do exercício do mandato nos termos do art. 39, II - RISF.
68. O Senador Neuto de Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
69. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
70. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
71. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
72. Em 06.10.2010, o Senador Neuto de Conto é eleito Presidente da Comissão (OF. Nº 79/2010-CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
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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)

(20,60,61,63,64)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(18,54)

(22,71)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2,11,35,44,59,68,69,74)

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

(37,40,86,89)

1. Romero Jucá (PMDB)

(36,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,47)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(43,46)

4. Regis Fichtner (PMDB)

(34,50)

(39,42)

(41,48,82,84)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
Gilberto Goellner (DEM)

(26,77,79,88,90)

1. Demóstenes Torres (DEM)

(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)

(13,53,56,65,66,83)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

Marisa Serrano (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
VAGO

(9,29,91)

(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 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
35. 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).
36. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
38. 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).
39. 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).
40. 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).
41. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 04/03/2009, o Senador Renan Calheiros teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
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44. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 04/03/2009, o Senador Romero Jucá teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
47. 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).
48. Em 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
49. Em 03.03.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 024/09-GLDBAG).
50. Em 04/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado Titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (Of. 46/2009 GLPMDB).
51. Em 05/03/2009, o Senador Sérgio Zambiasi é designado Suplente do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of. 86/2009 GLPTB).
52. Em 31.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
072/2009-GLDBAG).
53. Em 16.04.2009, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em virtude da comunicação contida no Of. nº 75/09-GLPSDB.
54. Em 29.04.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Magno
Malta (Of. nº 016/09-GLDBAG).
55. Em 12.08.2009, o Senador Flexa Ribeiro deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 138/09-GLPSDB).
56. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 137/09-GLPSDB).
57. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
58. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
59. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
60. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
61. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
62. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
64. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
65. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha, em 01.04.2010
(DSF de 06/04/10 p. 11774).
76. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
77. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se por 123 dias, a partir de 05.05.2010, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno (Requerimento nº
438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
78. Em 18.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM), em substituição ao Senador Gilberto
Goellner (OF. Nº 037/10-GLDEM).
79. Vago em 18.05.2010 em virtude de o Senador Gilberto Goellner não pertencer mais à Comissão (OF. Nº 037/10-GLDEM).
80. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 08.07.2010
(Requerimentos nºs 702 e 703, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
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81. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
82. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
83. Em 16.07.2010, o Senador João Faustino é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 56/10-GLPSDB).
84. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 111/2010).
85. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador
Raimundo Colombo.
86. O Senador Neuto De Conto afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 5 de agosto de 2010.
87. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme o OF. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.2010.
88. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05.09.2010.
89. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro titular DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
90. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).
91. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

Secretário(a): Marcello Varella
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

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)
2. VAGO

(13,14)

(6,8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

1. Raimundo Colombo (DEM)

(10,11)

(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.
14. O Senador Neuto de Conto reassumiu o exercício do mandato em 1º.10.2010 (OF. INT. GSNC nº 40/2010, lido na sessão de 05.10.2010).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 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

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. VAGO

(2)

Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner.
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
*. Em 11.05.2010, lido o Of. nº 101/2010-CRA, que designa os membros da Subcomissão.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 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)

(63,78)

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)

(34,65,66)

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)

(2,53,56,58,61,73,74,76)

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

(30)

(3,25)

(6,12,24,75,77)

Efraim Morais (DEM)

(26)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Eliseu Resende (DEM)
3. Marco Maciel (DEM)
4. Kátia Abreu (DEM)

(1)
(23)

Cícero Lucena (PSDB)

(15)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14,29)

6. Papaléo Paes (PSDB)

Sérgio Guerra (PSDB)

(16,62)

7. Arthur Virgílio (PSDB)

5. Eduardo Azeredo (PSDB)

PTB
Sérgio Zambiasi

(31)

(28,70,71,79,80)

(27)

(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
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11. Em 21/10/2008, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes (Of.nº
121/08-GLPSDB).
12. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
13. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
11/09-GLPDT).
14. Em 12.02.2009, os Senadores Flexa Ribeiro e Sérgio Guerra tiveram as suas indicações, como suplentes, e o Senador Eduardo Azeredo, como titular
da Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 032/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
João Tenório.
16. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
17. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 032/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Marconi Perillo.
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
19. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
21. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
22. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella, como titular, e o Senador Flávio Arns, como suplente, tiveram as suaa indicações na Comissão
ratificadas pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
24. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Titular do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Romeu Tuma (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Efraim Morais é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Antonio Carlos Junior (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Eliseu Resende é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 42/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo, que passa à suplência.
30. Em 17/02/2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Demóstenes Torres (Of.
012/09-GLDEM).
31. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Zambiasi é confirmado como membro titular do PTB na Comissão e o Senador Fernando Collor é designado como
membro suplente (Of. nº 36/09-GLPTB).
32. Em 19/02/2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Titular do PDT na Comissão em substituição ao Senador Cristovam Buarque (Of.
23/09-GLPDT).
33. Em 19/02/2009, o Senador Cristovam Buarque é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 23/09-GLPDT).
34. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir
Raupp (Of. 32/2009-GLPMDB).
35. Em 02/03/2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
32/2009-GLPMDB).
36. Em 02/03/2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gim Argello (Of.
32/2009-GLPMDB).
37. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira
(Of. 32/2009-GLPMDB).
38. Em 02/03/2009, o Senador Lobão Filho é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado de
Oliveira (Of. 32/2009-GLPMDB).
39. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (Of.
32/2009-GLPMDB).
40. Em 02/03/2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
32/2009-GLPMDB).
41. Em 04.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
030/2009-GLDBAG).
42. Em 10.03.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
049/2009-GLDBAG).
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43. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
44. Em 10.03.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 039/2009-GLDBAG).
45. Em 10.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares (Of. nº 046/09-GLDBAG).
46. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
47. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of.
54/09-GLPSDB).
48. Em 11.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 065/2009).
49. Em 12.03.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
054/09-GLPSDB).
50. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
51. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
58/09-LPDT).
52. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
53. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
54. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
55. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
56. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
57. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão (Of. 75/09-GLPDT).
58. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
59. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
60. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
61. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
62. Em 25.02.2010, o Senador Sérgio Guerra é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Papaléo Paes, que assume a
suplência (Of. 06/10-GLPSDB).
63. Em 31.03.2010, o Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
64. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão, em 01.04.2010 (DSF
de 06/04/10 p. 11774).
65. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010 (Of. s/n, de 31/03/10 - DSF de 08/04/10 p. 12551).
66. Em 06.04.2010, o Senador Hélio Costa é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 50/2010).
67. Vago em virtude de o Senador Geovani Borges não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Gilvam Borges, em 22.04.2010 (Of.
nº 1/2010-GSGB).
68. Em 28.04.2010, o Senador Gilvam Borges é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 60/2010).
69. Em 05.05.2010, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Magno Malta (OF nº 30/2010-GLDBAG)
70. O Senador Gilberto Goellner licenciou-se, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 05.05.2010 (Requerimento
nº 438/2010, aprovado na sessão de 04.05.2010).
71. Em 11.05.2010, o Senador Jorge Yanai é designado membro suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (OF.
GLDEM nº 32/2010).
72. Em 26.05.2010, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 73/2010).
73. Em 26.05.2010, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 75/2010).
74. Vago em virtude de o Senador Paulo Duque ter deixado o exercício do mandato, devido ao retorno do titular, Senador Regis Fichtner (comunicação
lida na sessão não deliberativa de 14 de julho de 2010).
75. O Senador José Agripino licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 15.07.2010 (Requerimentos
nºs 706 e 707, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
76. Em 03.08.2010, o Senador Regis Fichtner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 112/2010).
77. Em 3.8.2010, o Senador José Bezerra é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 055/2010-GLDEM), em substituição ao Senador José
Agripino.
78. Em 01.09.2010, o Senador Roberto Cavalcanti foi eleito Vice-Presidente da Comissão (Of. nº 124/2010-CCT).
79. Vago em virtude de o Senador Jorge Yanai ter deixado o exercício, devido ao retorno do titular, Senador Gilberto Goellner, em 05/09/2010.
80. Em 05.10.2010, o Senador Gilberto Goellner é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 061/10-GLDEM).
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11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

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
VAGO

CARGO
CORREGEDOR

(1,2)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

2º CORREGEDOR SUBSTITUTO
3º CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 26/10/2010

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
2. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: VAGO (2)
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

(15)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

VAGO

(1)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

(16,19)

4. Augusto Botelho (S/PARTIDO-RR)

(18)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(14)

Almeida Lima (PMDB-SE)

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

Gilvam Borges (PMDB-AP)

3. Mão Santa (PSC-PI)

VAGO

(17)

4. VAGO

VAGO

(9)

1. VAGO

(6)

VAGO

(12)

2. VAGO

(10)

VAGO

(11)

3. VAGO

(8)

VAGO

(7)

4. VAGO

(7)

VAGO

(7)

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)
VAGO (/)

(20)

Atualização: 26/10/2010
Notas:
1. O Senador João Ribeiro (PR-TO) declinou do mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 60/2009-GSJRIB, de 15.07.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
2. Eleito na 1ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 15.07.2009
3. O Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.GSACV nº 161/2009, de
03.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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4. Eleito na 2ª reunião do Conselho de 2009, realizada em 05.08.2009.
5. O Senador Lobão Filho(PMDB-MA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.01-G/2009, de 19.08.2009, lido em sessão plenária
da mesma data.
6. O Senador Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
7. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. O Senador Demostenes Torres (DEM-GO) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.116/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
10. A Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.119/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
11. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
15. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
16. A Senadora Ideli Salvatti licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 08.07.2010 (Requerimentos
nºs 704 e 705, de 2010, aprovados na sessão de 07.07.2010).
17. O Senador Paulo Duque deixou o exercício do mandato em 14.07.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Regis Fichtner.
18. O Senador Augusto Botelho comunicou sua desfiliação do PT, conforme Of. 273/10-GSABOT, lido na sessão de 05.08.10.
19. A Senadora Ideli Salvatti reassumiu o mandato em 06.10.2010, conforme Of. 047/2010-GSISAL, lido na sessão de 06.10.2010 e publicado na mesma
data.
20. Vago em virtude do falecimento do Senador Romeu Tuma, ocorrido em 26.10.2010.
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40/95)
SENADOR

BLOCO / PARTIDO

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

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Bloco Parlamentar da Minoria

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)

(2)

Bloco de Apoio ao Governo
PMDB

Gim Argello (PTB/DF)

(1)

PTB
Atualização: 17/04/2008

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

(3)

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

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

MEMBROS
PMDB
VAGO

(4,5)

DEM
Marco Maciel (PE)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PT
Fátima Cleide (RO)

PTB
VAGO

(2,12,13)

PDT
Patrícia Saboya (CE)

(6,8,9)

PR
Magno Malta (ES)

(1,7,10)

PSB
Renato Casagrande (ES)

PRB
Marcelo Crivella (RJ)

PC DO B
Inácio Arruda (CE)

PP
Francisco Dornelles (RJ)

(11)

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

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

Em 23.09.2009, o Senador M‘o Santa comunicou sua desfilia÷‘o do Partido do Movimento Democr–tico Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plen–rio e, em 01.10.2009, a sua filia÷‘o ao Partido Social Crist‘o (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plen–rio em 01.10.2009.
2
O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comiss‘o de Constitui÷‘o e Justi÷a e de Cidadania da C“mara dos Deputados, em Reuni‘o
Ordin–ria realizada em 03/03/2010.
3
O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comiss‘o de Rela÷‰es Exteriores e de Defesa Nacional da C“mara dos Deputados, em
Reuni‘o Ordin–ria realizada em 03/03/2010.
4
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Lideran÷a da Minoria na C“mara dos Deputados, conforme Of. nç 41/2010/SGM da C“mara dos
Deputados, datado de 23 de mar÷o de 2010.

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

TITULARES

Representante das empresas de r–dio
(inciso I)
Representante
das
televis‘o (inciso II)

empresas

de

Representante
de
empresas
imprensa escrita (inciso III)

da

Engenheiro com not‡rio conhecimento
na –rea de comunica÷‘o social (inciso
IV)
Representante da categoria profissional
dos jornalistas (inciso V)
Representante da categoria profissional
dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria profissional
dos artistas (inciso VII)
Representante
das
categorias
profissionais de cinema e v¤deo (inciso
VIII)
Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

Representante
(inciso IX)

da

sociedade

civil

1å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 5.6.2002
2å Elei÷‘o Geral: Sess‘o do Congresso Nacional de 22.12.2004
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SUPLENTES

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
(Criado pela Lei nç 8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nç 1, de 2004)

COMISSÕES DE TRABALHO

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO
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REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução nº 01, de 2007 – CN

COMPOSIÇÃO
18 Titulares (9 Senadores e 9 Deputados) e 18 Suplentes (9 Senadores e 9 Deputados)
Designação: 27/04/2007
Presidente: Deputado Jos Paulo T‡ffano (PV - SP) 12
Vice-Presidente: Senador In–cio Arruda (PCdoB - CE) 12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM ò RS) 12
SENADORES
TITULARES

SUPLENTES
Maioria (PMDB)

1. NEUTO DE CONTO (PMDB/SC) 17
2. VALDIR RAUPP (PMDB/RO)

PEDRO SIMON (PMDB/RS)
GERALDO MESQUITA J½NIOR (PMDB/AC)

DEM

EFRAIM MORAIS (DEM/PB)
Vago18

1. ADELMIR SANTANA (DEM/DF)
2. RAIMUNDO COLOMBO (DEM) 6 16
PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)
PT

1. FLÐVIO ARNS (PSDB/PR) 13

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

PTB

SÃRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)
PDT
4

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
PCdoB
8

INÐCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÃ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES

TITULARES

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

VALDIR COLATTO (PMDB/SC)10
DR. ROSINHA (PT/PR)
GEORGE HILTON (PP/MG)
ýRIS DE ARA½JO (PMDB/GO)

1. MOACIR MICHELETTO7 (PMDB/PR)
2. NILSON MOURO (PT/AC)
3. RENATO MOLLING (PP/RS)
4. LELO COIMBRA (PMDB/ES)11
PSDB/DEM/PPS

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)
GERALDO THADEU9 (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)

14

5

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

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)
PV

JOSÃ PAULO T×FFANO (PV/SP)

1. ANT¹NIO ROBERTO (PV/MG)15

________________

(Atualizada em 05.08.2010)

1 Indicado conforme Of¤cio nç 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do L¤der do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalh‘es Neto, lido na Sess‘o do SF de 05.06.08.
2 Eleito em 14.8.2007, para o biŸnio 2007/2008.
3 Indicado conforme Of. PSDB nç 856/2007, de 28.11.2007, do L¤der do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sess‘o do SF de 19.12.2007.
4 Indicado conforme Of¤cio nç 28/08-LPDT, de 09.07.08, do L¤der do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sess‘o do SF de 09.07.08, em substitui÷‘o ao Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renÂncia,
conforme Of. s/nç, datado de 09.07.2008.
5 Indicado pela Lideran÷a do PPS, nos termos do OF/LID/Nç 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sess‘o do Senado Federal dessa mesma data, tendo em vista a renÂncia do Deputado Ilderlei Cordeiro,
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