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CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
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Agrária
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 9, DE 2010
Revoga o art. 2º da Resolução do Senado nº 47, de 21 de dezembro de 2007, e os §§
7º e 8º do art. 2º da Resolução do Senado nº
98, de 11 de dezembro de 1998, que dispõem
sobre a assunção de pagamento de débito
do Estado do Paraná, por parte da União, mediante retenção do Fundo de Participação dos
Estados e do Distrito Federal (FPE).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Revogam-se o art. 2º da Resolução do Senado nº 47, de 21 de dezembro de 2007, e os §§ 7º e
8º do art. 2º da Resolução do Senado nº 98, de 11 de
dezembro de 1998, acrescidos pelo art. 1º da Resolução do Senado nº 47, de 21 de dezembro de 2007.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 10, DE 2010
Altera dispositivos da Resolução nº
43, de 2001, do Senado Federal, no intuito
de aprimorar procedimentos da instrução
de operações de crédito.
O senado Federal resolve:
Art. 1º O § 4º do art. 4º da Resolução nº 43, de
2001, do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ...................................................
...............................................................
§ 4º A análise das propostas de operações de crédito será realizada tomando-se por
base a receita corrente líquida divulgada conforme a periodicidade definida na Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.” (NR)
Art. 2º O parágrafo único do art. 16 da Resolução
nº 43, de 2001, do Senado Federal, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 16. .................................................

Parágrafo único. Para efeito da análise de
que trata o caput deste artigo, a verificação
da adimplência será efetuada pelo número
de registro no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) que represente a pessoa jurídica do mutuário ou tomador da operação
de crédito.” (NR)
Art. 3º O art. 21 da Resolução n° 43, de 2001,
do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 21. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios encaminharão ao Ministério da
Fazenda os pedidos de verificação de limites
e condições para a realização das operações
de crédito de que trata esta Resolução, com
a proposta do financiamento ou empréstimo
e instruídos com:
...............................................................
III – declaração do Chefe do Poder Executivo atestando a inclusão no orçamento vigente dos recursos provenientes da operação
pleiteada, exceto no caso de operações por
antecipação de receita orçamentária, ou, no
caso em que o primeiro desembolso não se
realize no ano da análise, informações sobre
o trâmite para inclusão no orçamento do exercício subsequente, e desde que a autorização
legislativa de que trata o inciso II tenha sido
efetivada por meio de lei específica;
...............................................................
XI – Relatórios Resumidos da Execução
Orçamentária (RREO), assinados pelo Chefe
do Poder Executivo e pelo Secretário de Governo responsável pela administração financeira, para fins de cálculo dos limites de que
trata esta Resolução;
...............................................................
XIV – Quadro demonstrativo da Receita e
Despesa, segundo as Categorias Econômicas,
integrante da lei de orçamento do exercício em
curso, conforme inciso II do § 1º do art. 2º da Lei
nº 4.320, de 17 de março de 1964, para fins de
apuração do limite de que trata o art. 6º;
XV – cronograma estimativo de liberações das operações de crédito contratadas
e a contratar;
XVI – cronograma estimativo de desembolso e reembolso da operação a ser contratada.
...............................................................
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§ 5º As certidões exigidas no inciso VIII
devem referir-se ao número de registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
que represente a pessoa jurídica do mutuário
ou tomador da operação de crédito.
§ 6º As operações equiparadas a operações de crédito nos termos do art. 29, § 1º, da
Lei Complementar nº 101, de 2000, realizadas
mediante reconhecimento ou confissão de dívidas perante instituição não financeira, bem
como a assunção de obrigações decorrentes
de sucessão de entidade extinta ou liquidada,
com instituição financeira ou não financeira,
desde que tenham sido autorizadas por lei
específica, não se sujeitam ao processo de
verificação de limites e condições de que trata
esta Resolução.” (NR)
Art. 4º O art. 29 da Resolução n° 43, de 2001,
do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 29 ..................................................
...............................................................
II – informações que permitam avaliar o
custo financeiro da operação de crédito; e
...............................................................
§ 1º O parecer a que se refere o caput
incluirá, obrigatoriamente, manifestação favorável ou contrária em relação ao cumprimento
dos limites e condições de que trata o art. 32
da Lei Complementar nº 101, de 2000, e as
Resoluções do Senado Federal.
...............................................................
§ 3º Os pareceres técnicos e jurídicos apresentados pelo ente nos termos do inciso I do art. 21
serão encaminhados ao Senado Federal anexados ao parecer técnico definido no caput.” (NR)
Art. 5º O art. 32 da Resolução n° 43, de 2001,
do Senado Federal, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 32. .................................................
§ 1º Os requisitos de que tratam o art.
16 e o inciso VIII do art. 21 serão comprovados à instituição financeira ou ao contratante,
conforme o caso, por ocasião da assinatura
do contrato.
§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios ficam obrigados a promover, junto
ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do
Ministério da Fazenda, até o dia 30 de junho
de 2011, a vinculação de todos os CNPJs de
suas unidades administrativas ou órgãos que
não possuem personalidade jurídica própria
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ao CNPJ principal da entidade tomadora da
operação de crédito.
§ 3º Durante a vigência do prazo estabelecido no § 2º, a comprovação a que se referem
o § 1º deste artigo, o parágrafo único do art. 16
e o § 5º do art. 21 será realizada pelo CNPJ
principal da entidade tomadora da operação
de crédito.” (NR)
Art. 6º Revogam-se os incisos I e II do parágrafo
único do art. 16 e os incisos I e II do § 5° do art. 21 da
Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2010
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro
a contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do
Brasil, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de US$
19.759.050,00 (dezenove milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e cinquenta dólares norte-americanos), de principal, destinado ao financiamento parcial do “Programa
de Modernização da Gestão Fazendária do
Estado do Rio de Janeiro (PROFAZ)”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de US$ 19.759.050,00 (dezenove
milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e cinquenta
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a financiar parcialmente o “Programa de Modernização da Gestão Fazendária do Estado
do Rio de Janeiro (Profaz)” e estão relacionados com
a Linha de Crédito Adicional do BID vinculada ao “Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no
Brasil (PROFISCO)”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser contratada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
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IV – modalidade: empréstimo do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor;
V – valor: US$ 19.759.050,00 (dezenove milhões,
setecentos e cinquenta e nove mil e cinquenta dólares
norte-americanos);
VI – prazo de desembolso: 4 (quatro) anos, contado a partir da data de vigência do contrato;
VII – amortização do saldo devedor: parcelas
semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto
possível iguais, a serem pagas no dia 15 dos meses
de abril e outubro de cada ano, vencendo-se a primeira após transcorridos 5 (cinco) anos da assinatura do
contrato, e a última antes de transcorridos 20 (vinte)
anos da assinatura do contrato;
VIII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente
nas mesmas datas do pagamento das amortizações
e calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa anual para cada trimestre composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólares
norte-americanos, acrescida de mais ou menos uma
margem de custo relacionada aos empréstimos do BID
que financiam os empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de juros baseada na Libor; do valor
líquido de qualquer custo/lucro gerado por operações
para mitigar as flutuações da Libor e da margem para
empréstimos do capital ordinário;
IX – opção de conversão de taxa de juros: respeitados os termos e condições estabelecidos no contrato de empréstimo para as conversões, o mutuário
poderá, com o consentimento expresso do garantidor,
solicitar ao credor:
a) conversão para uma taxa de juros fixa,
de parte ou da totalidade dos saldos devedores
sujeitos à taxa de juros baseada na Libor;
b) uma nova conversão de parte ou da
totalidade dos saldos devedores do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para
a taxa de juros baseada na Libor;
X – comissão de crédito: a ser estabelecida periodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo não
desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com
os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias após a
assinatura do contrato, sem que, em caso algum, possa exceder ao percentual de 0,75% (setenta e cinco
centésimos por cento) ao ano;
XI – despesas com inspeção e supervisão geral:
por revisão periódica de suas políticas, o BID notificará ao
mutuário um valor devido em um semestre determinado,
que não poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor
do financiamento, dividido pelo número de semestres
compreendido no prazo original de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamento do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos
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previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º Para o exercício das opções referidas no inciso IX, é autorizada a cobrança dos custos incorridos
pelo BID para a sua realização.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Rio de Janeiro na operação de crédito
externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Rio
de Janeiro:
I – celebre contrato com a União para a
concessão de contragarantias, sob a forma de
vinculação das receitas a que se referem os
arts. 155, 157 e 159, na forma do § 4º do art.
167, todos da Constituição Federal, e outras em
Direito admitidas, podendo o Governo Federal
reter os recursos necessários, para cobertura
dos compromissos honrados, diretamente das
transferências federais ou das contas centralizadoras da arrecadação do Estado;
II – comprove, junto ao Ministério da Fazenda, e previamente à celebração do contrato de contragarantia referido no inciso I deste
parágrafo, o cumprimento da entrada em vigor do Regulamento Operacional do Programa e a adimplência quanto aos pagamentos
e prestações de contas de que trata o art. 10
da Resolução nº 48, de 2007.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 12, DE 2010
Autoriza o Estado de Pernambuco a
contratar operação de crédito externo com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União, no valor
de até US$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de dólares norte-americanos), de principal, destinado ao financiamento parcial do
“Programa de Apoio à Modernização e à
Transparência da Gestão Fiscal do Estado
de Pernambuco (PROFISCO-PE)”.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Pernambuco autorizado a
contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia
da União, no valor de até US$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de dólares norte-americanos), de principal.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do “Programa de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado
de Pernambuco (Profisco-PE)”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Pernambuco;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: até 4 (quatro) anos,
contado a partir da vigência do contrato;
VI – modalidade: empréstimo com recursos do
mecanismo unimonetário do capital ordinário do BID
e taxa de juros baseada na Libor;
VII – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas nos dias 15 dos meses de abril e outubro de cada
ano, vencendo-se a primeira parcela na próxima data
de pagamento, contados 4 (quatro) anos da data de
assinatura do contrato, e a última até 20 (vinte) anos
após esta data;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas dos pagamentos da amortização e calculados
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID e
composta pela taxa de juros Libor trimestral para dólar
norte-americano, mais ou menos uma margem de custo
relacionada aos empréstimos do BID que financiam os
empréstimos do mecanismo unimonetário com taxa de
juros baseada na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações para mitigar
as flutuações da Libor, mais a margem (spread) para
empréstimos do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75% (setenta e
cinco centésimos por cento), calculados sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato, a ser estabelecida periodicamente pelo BID;
X – despesas com inspeção e supervisão geral:
até 1% (um por cento) do valor do financiamento, dividido pelo número de semestres compreendido no
prazo original de desembolsos, ainda não cobradas,
mas que, mediante notificação ao mutuário, poderão
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ser restabelecidas pelo credor durante o período de
desembolsos, em consequência da revisão que efetua
semestralmente sobre os encargos financeiros dos
empréstimos que concede.
§ 1º As datas de pagamento do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º O mutuário poderá, com o consentimento por
escrito do garantidor, e desde que sejam respeitados
os termos e condições estabelecidos no contrato de
empréstimo, solicitar ao credor:
I – conversão para uma taxa de juros fixa,
de parte ou da totalidade dos saldos devedores
sujeitos à taxa de juros baseada na Libor; e
II – uma nova conversão de parte ou da
totalidade dos saldos devedores do empréstimo calculados a uma taxa de juros fixa para
a taxa de juros baseada na Libor.
§ 3º Os prazos e os montantes mínimos requeridos para as conversões de que trata o § 2º são os
estabelecidos no contrato de empréstimo.
§ 4º Os custos decorrentes da realização das
opções de que trata o § 2º serão repassados pelo BID
ao mutuário.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Pernambuco na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de Pernambuco:
I – celebre contrato com a União para a
concessão de contragarantias, sob a forma
de vinculação das receitas próprias de que
trata o art. 155, e das cotas de repartição de
receitas de que tratam os arts. 157 e 159, todos da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo
Federal requerer as transferências de recursos
necessários, para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais;
II – regularize as pendências de débitos
em nome do Governo do Estado de Pernambuco com a Administração Pública Federal e
suas entidades controladas; e
III – atenda às condições prévias ao primeiro desembolso, previstas no contrato de
empréstimo.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº 13, DE 2010
Autoriza o Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$ 137.000.000,00 (cento e trinta e sete
milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$ 137.000.000,00 (cento e
trinta e sete milhões de dólares norte-americanos).
§ 1º Os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento do “Programa de Parceria
para o Desenvolvimento de Minas Gerais III”, que tem
por objetivo o apoio ao Estado nos setores de infraestrutura de transportes e logística.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, a
Secretaria do Tesouro Nacional verificará e atestará
a adimplência do Estado de Minas Gerais quanto aos
pagamentos e prestações de contas de que trata o art.
10 da Resolução nº 48, de 2007.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 137.000.000,00 (cento e trinta
e sete milhões de dólares norte-americanos);
V – prazo de desembolso: 1 (um) ano, contado
a partir da vigência do contrato;
VI – amortização: em parcelas semestrais e consecutivas, de valores tanto quanto possível iguais, pagas
no dia 15 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano,
vencendo-se a primeira após transcorrido 1 (um) ano, e
a última antes de transcorridos 25 (vinte e cinco) anos,
ambos contados da data de assinatura do contrato;
VIII – juros: exigidos semestralmente nas mesmas
datas de pagamento das amortizações e calculados
sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma
taxa anual para cada trimestre determinada pelo BID
e composta pela taxa de juros Libor trimestral para
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dólar norte-americano, mais ou menos uma margem
de custo relacionada aos empréstimos do BID que financiam os empréstimos do mecanismo unimonetário
com taxa de juros baseada na Libor, mais o valor líquido de qualquer custo ou lucro gerado por operações
para mitigar as flutuações da Libor, mais a margem
para empréstimo do capital ordinário;
IX – comissão de crédito: até 0,75% a.a. (setenta
e cinco centésimos por cento ao ano), a ser estabelecida periodicamente pelo BID, e calculada sobre o saldo
não desembolsado do empréstimo, exigida juntamente com os juros, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do contrato;
X – despesas com inspeção e supervisão gerais:
sobre o valor total do empréstimo, pagas de acordo
com requerimento do BID, sendo que o valor devido
em um semestre determinado não poderá ser superior
a 1% (um por cento) do financiamento, dividido pelo
número de semestres compreendido no prazo original
de desembolsos.
§ 1º As datas de pagamento do principal e dos
encargos financeiros, bem como dos desembolsos
previstos, poderão ser alteradas em função da data
de assinatura do contrato de empréstimo.
§ 2º É facultado ao mutuário, com consentimento por escrito do fiador, exercer a opção de conversão
da taxa de juros aplicável ao montante total ou parcial
do empréstimo, de flutuante, baseada na Libor, para
fixa, e vice-versa, em montantes mínimos e prazos
definidos no contrato de empréstimo.
§ 3º Para o exercício das opções referidas no §
2º, é autorizado o pagamento dos custos incorridos
pelo BID na sua realização.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Minas Gerais na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de Minas
Gerais celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias, sob a forma de vinculação das
receitas de que tratam o arts. 155, 157 e 159, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em Direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários, para cobertura dos compromissos honrados, diretamente das
contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou
das transferências federais.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício desta
autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias,
contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 29 de abril de 2010. – Senador
José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 63ª Sessão, Não Deliberativa
em 30 de abril de 2010
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mão Santa, Valter Pereira e Alvaro Dias
(Inicia-se a Sessão às 9 horas e 4 minutos, e encerra-se às 12 horas e 40 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Brasília, sexta-feira, 30 de abril de 2010. São 9h4min.
Estamos no Senado Federal da República do
Brasil. Representamos a Mesa Diretora do Senado
da República. Vivemos a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 53ª Legislatura. Esta é a 63ª Sessão Não
Deliberativa.

Todas as deliberações legislativas estão sobrestadas.
Há quorum, de acordo com o Regimento e as
informações da Drª Claudia Lyra, elegante SecretáriaGeral da Mesa.
Declaramos aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, pareceres que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Os
pareceres que acabam de ser lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – A
Presidência recebeu os Ofícios nºs 59 a 62, de 2010,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a apreciação, em caráter terminativo, respectivamente, dos Projetos de Lei do Senado nºs 269 e
491, de 2009; 212, de 2006; e 299, de 2009.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 59/2010/CE
Brasília, 27 de abril de 2010
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2009, de autoria de
Sua Excelência a Senhora Senadora Rosalba Ciarlini,
que “Autoriza o Poder Executivo a implantar campus do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Rio Grande do Norte no Município de Lages.”
Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. nº 60/2010/CE
Brasília, 27 de abril de 2010
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 491, de 2009, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Adelmir Santana,
que “Institui o Dia do Empreendedor Individual.”
Atenciosamente, – Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. Nº 61/2010/CE
Brasília, 27 de abril de 2010
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 212 de 2006, de autoria
de Sua Excelência a Senhora Roseana Sarney, que
“Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Fe-
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deral da Baixada Maranhense – UFBAM, com sede no
Município de Pinheiro, Estado do Maranhão”.
Atenciosamente, Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Of. Nº 62/2010/CE
Brasília, 27 de abril de 2010
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta comissão deliberou, em caráter terminativo, na
reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado nº 299, de 2009, de autoria de Sua
Excelência a Senhora Senadora Rosalba Ciarlini, que
“Autoriza o Poder Executivo a implantar campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte no município de Alexandria.”
Atenciosamente, Senadora Fátima Cleide, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Com
referência aos expedientes lidos, fica aberto o prazo
de cinco dias úteis para interposição de recurso, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno,
por um décimo da composição da Casa, para que as
matérias sejam apreciadas pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 436, DE 2010
Requer Voto de Aplauso ao Deputado
Federal Francisco Ednaldo Praciano, agraciado com a outorga da Medalha de Ouro Cidade
de Manaus, no dia 29 de abril de 2010.
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
anais do Senado Voto de Aplauso ao Deputado Federal
Francisco Ednaldo Praciano, agraciado pela Câmara
Municipal de Manaus com a outorga da Medalha de
Ouro Cidade de Manaus, no dia 29 de abril de 2010.
Requeiro, mais, que o Voto de Aplauso seja encaminhado ao homenageado, ao Vereador Luiz Alberto Carijó
Gosztonyi, Presidente da Câmara Municipal de Natal,
bem como, por intermédio deste, aos Vereadores José
Ricardo Wendling e Ademar da Silva Bandeira, autores
do Decreto Legislativo que deu origem à honraria.
Justificação
É merecida a homenagem prestada pela a Câmara Municipal de Manaus, dia 29 de abril de 2010, ao
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ilustre Deputado Federal Francisco Ednaldo Praciano,
a quem foi outorgada a Medalha de Ouro Cidade de
Manaus, por iniciativa dos Vereadores José Ricardo
Wendling e Ademar da Silva Bandeira.
Pelo mérito da honraria a que faz jus o parlamentar, requeiro este Voto de Aplauso ao Senado da
República.
Sala das Sessões, 30 de abril de 2010. – Senador Arthur Virgílio, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – A
Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O requerimento que acaba de ser lido vai ao
Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 437, DE 2010
Requeiro, nos termos regimentais, consubstanciado no Artigo 222 do Regimento Interno do Senado

Sábado 1º

17613

Federal, um Voto de Aplauso ao Dr. Daisaku Ikeda,
pelo cinqüentenário de sua posse como terceiro presidente da Soka Gakkai internacional, rede budista que
promove paz, cultura e educação entre as pessoas e
os povos.
Sala das Sessões, 30 de abril de 2010. – Senador Valter Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – O
requerimento lido vai à publicação e posteriormente
ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – A
Presidência recebeu do Senhor Presidente do Banco Central do Brasil o Aviso nº 11/2010 – CN (nº 37/
BCB-Presi, na origem), encaminhando ao Congresso
Nacional as Demonstrações Financeiras do Banco
Central do Brasil, referentes ao 1º trimestre de 2010,
em cumprimento ao disposto no artigo 115 da Lei nº
12.017, de 2009 – LDO 2010.
É o seguinte o aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Nos
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fica estabelecido o seguinte calendário para tramita-

termos do art. 120 da Resolução n° 1, de 2006-CN,
ção da matéria:
Leitura: 30-4-2010

Até
Até
Até
Até

5/5
20/5
27/5
3/6

Prazo para publicação e distribuição dos avulsos da matéria;
Prazo para apresentação de relatório;
Prazo para apresentação de emendas ao relatório; e
Prazo para apresentação, publicação, distribuição e votação do relatório e
encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.

O Aviso será encaminhado à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – A
Presidência recebeu a Mensagem nº 113, de 2010
(nº 205/2010, na origem), comunicando a ausência do
Presidente da República, no período de 3 a 5 de maio
próximo, em viagem oficial à Argentina e ao Uruguai.
O expediente será juntado ao processado da
Mensagem nº 58, de 2010,-* e vai à publicação.
É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM Nº 113, DE 2010
(nº 205/2010, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei do País no período de 3 a 5 de maio próximo, para
realizar visitas oficiais a Buenos Aires, Argentina, nos
dias 3 e 4, e a Montevidéu, Uruguai, no dia 4.
Brasília, 29 de abril de 2010. – Luiz Inácio Lula
da Silva.

Aviso nº 253 – C. Civil
Em 29 de abril de 2010
A Sua Excelência o Senhor
Senador Heráclito Fortes
Primeiro Secretário do Senado Federal
Assunto: Viagem presidencial.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual
excelentíssimo Senhor Presidente da República comunica que se ausentará do País, no período de 3 a
5 de maio próximo, para realizar visitas oficiais a Buenos Aires, Argentina, nos dias 3 e 4, e a Montevidéu,
Uruguai, no dia 4.
Atenciosamente, – Erenice Guerra, Ministra de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Sobre a mesa, mensagem que passo a ler.
É lida à seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – A
mensagem que acaba de ser lida vai à publicação.
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Sobre a mesa, projetos que passo a ler.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Os
projetos lidos vão às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Os
projetos de decreto legislativo que acabam de ser lidos vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, onde poderão receber emendas pelo prazo
de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão o prazo
de 15 dias úteis para opinar sobre as matérias, prorrogável por igual período, nos termos do art. 376, III,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa.PSC–PI) – Há
oradores inscritos.
O primeiro orador inscrito é o Senador Eduardo
Suplicy, que, como já havia me pedido, está ansioso
para chegar a São Paulo, para os braços do povo e
da amada.
V. Exª poderá usar pelo tempo que achar conveniente, mas sei que V. Exª está ansioso para pegar o
avião para São Paulo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Serei disciplinado, Presidente Mão Santa.
Há fatos importantes que acontecem em São Paulo neste final de semana. Amanhã é o dia 1º de Maio, e
as centrais sindicais farão seus atos. No Memorial da
América Latina, a Central Única dos Trabalhadores; e
na Praça Bagatelle, junto ao Campo de Marte, a Força Sindical também fará seu ato. E estão previstas as
presenças de dezenas, senão centenas de milhares
de trabalhadores nesses atos.
Pela primeira vez desde que assumiu a Presidência da República, em 2003, o Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva comparecerá. Lá em São Paulo,
em especial, obviamente, na Grande São Paulo, nós
temos o maior número de trabalhadores de todos os
setores, e ambas as centrais sindicais e outras ainda
estarão expressando seu apoio às ações do Governo
do Presidente Lula.
Estarão também presentes a esses atos a exMinistra Dilma Rousseff, convidada que foi, e estará
acompanhando o Presidente Lula; o nosso colega no
Senado, Líder do Partido dos Trabalhadores, que foi
aclamado no encontro estadual do Partido dos Trabalhadores, no último sábado, como nosso candidato ao
governo de São Paulo, o Senador Aloizio Mercadante;
como também estará presente a candidata ao Senado,
Marta Suplicy, que foi Prefeita de São Paulo, Ministra
do Turismo, Deputada Federal e que também é mãe
de meus três queridos filhos: Eduardo (o Supla), André e João. Portanto, será um momento especial em
que os trabalhadores estarão ouvindo a mensagem
do Presidente Lula, que, ainda ontem, foi destacado
entre os líderes mais influentes do mundo.
Eu quero registrar aqui, Senador Alvaro Dias –
e V. Exª tinha razão ontem, assim como o Senador
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Arthur Virgílio –, que a informação divulgada pela
própria revista Time colocava o Presidente Lula em
primeiro lugar, o número um. Eu até mostrei a V. Exª.
A manchete da Time colocava Lula como a pessoa
mais influente. Contudo, é fato que a própria revista
Time depois esclareceu que está ele entre os líderes
mais influentes.
E, obviamente, é importante que, para todos
nós brasileiros, trata-se de um reconhecimento. E eu
aqui reconheço e agradeço os cumprimentos que V.
Exªs deram ao Presidente Lula, inclusive os próprios
candidatos adversários da ex-Ministra Dilma nesta
disputa eleitoral que se avizinha. O ex-Governador
e ex-Senador José Serra e a Senadora Marina Silva
fizeram questão de cumprimentar o Presidente por
estar nessa lista.
Mas também quero aqui registrar que, ontem à
noite, ali no Centro Cultural Banco do Brasil, juntamente com a Ministra Erenice Guerra, da Casa Civil,
o Ministro Márcio Zimmermann, de Minas e Energia,
o Presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, o
Ministro da Fazenda, Guido Mantega, e mais de 30
Senadores da base de apoio ao Governo tivemos um
diálogo com o Presidente Lula, no qual ele ressaltou a
importância de todos nós estarmos aqui empenhados
para a votação dos projetos relativos ao pré-sal.
O Presidente Lula, tendo em conta as grandes
diferenças de opinião que dizem respeito à destinação
dos royalties decorrentes da exploração do petróleo
que será encontrado no fundo do oceano Atlântico e
tendo em conta aquilo que aconteceu na Câmara dos
Deputados e que já se prenuncia aqui no Senado,
ponderou que avalia ser melhor que a parte relativa
à decisão sobre a destinação dos royalties se dê de
maneira um pouco mais serena e tranqüila, após as
eleições de outubro próximo. Todavia, no que diz respeito aos projetos relativos à definição das empresas,
das características da empresa e também do processo
de partilha, da questão da capitalização da Petrobras
para iniciar e desenvolver os investimentos necessários
à exploração do petróleo, que resultará em grandes
benefícios para a população brasileira, mas que só
chegarão a produzir resultados daqui a alguns anos,
quem sabe, daqui a cinco, seis, sete anos ou mais tempo, para mais adiante então, é perfeitamente possível
adiarmos para depois de outubro a definição relativa
ao quarto projeto, que tanta polêmica tem suscitado.
Assim, com respeito aos três outros projetos, os
relativos à constituição da empresa Petrosal, do método
de partilha e da capitalização da Petrobras, avalio que
se trata de assuntos sobre os quais poderemos perfeitamente chegar aqui a um entendimento de bom-senso,
votando por fim as matérias que são consideradas mais
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pacíficas entre nós, Senadores. E avalio que, inclusive,
a oposição considerará este apelo, que acredito seja
dos brasileiros, para que possamos avançar.
Então, foi sugerido por diversos Senadores que
tenhamos a presença do Ministro Márcio Zimmermann,
do Presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e da
equipe que possa esclarecer-nos, da maneira melhor
possível, sobre os projetos que se aguarda possamos
votar em maio próximo e, assim, darmos os passos
importantes, para que os brasileiros, os 192 milhões
de brasileiros, possamos participar da riqueza que é
comum a todos nós, mas de uma maneira que se assegure o que está na Constituição para aqueles Municípios e Estados onde porventura houver a exploração
de petróleo com eventuais danos de natureza ecológica. Ali há de haver, como previsto na Constituição, a
compensação adequada, ressalvando, contudo, que
essa riqueza, que pertence à União, pertence a todo
o povo brasileiro.
A propósito do Dia do Trabalho, quero aqui ressaltar o quão importante é que tenhamos meios de assegurar que possam os resultados da exploração do présal e dos recursos naturais brasileiros de fato significar
um benefício para toda a população brasileira.
O Presidente Lula ressaltou a relevância de proporcionarmos uma melhor qualidade de educação a
todos os brasileiros, bem como o desenvolvimento
tecnológico e científico. E é importante – Sua Excelência tem frisado muito isso – darmos passos significativos para a erradicação da pobreza absoluta e da
fome no Brasil.
Quero aqui registrar que o Senado Federal já
aprovou por consenso, e a Câmara dos Deputados o
está examinando, um projeto que institui o Fundo Brasil
de Cidadania, para cuja composição, justamente, entre
outras fontes de riqueza, examina-se a possibilidade de
utilização dos rendimentos decorrentes da exploração
dos recursos naturais, como o petróleo e outros. Esse
fundo, um dia, poderá proporcionar uma renda básica
de cidadania a todos os brasileiros.
A propósito do Dia do Trabalho, quero ressaltar,
ainda, o quão significativo é para os trabalhadores
que possa toda e qualquer pessoa, não importa sua
origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, participar da riqueza de cada nação como um
direito da cidadania.
No próximo dia 30 de junho e em 1º e 2 de julho,
na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo, realizar-se-á o XIII Congresso Internacional da Basic Income Earth Network, ou
seja, da Rede Mundial da Renda Básica, a que estarão
presentes pessoas como os Professores Philippe Van
Parjis, Robert Van der Veen, Guy Standing, Clauss Offe
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e outros dos maiores filósofos, economistas, cientistas
sociais, que têm estudado esse tema.
Ainda ontem, reiterei ao Presidente Lula o convite para que ele esteja presente, na manhã do dia 1º
de julho, na Universidade de São Paulo, para proferir
sua palestra sobre como, no Brasil, iremos caminhar
de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, para a Renda Básica de Cidadania, que
assegurará a toda e qualquer pessoa muito maior grau
de dignidade e de liberdade.
Muito obrigado, Senador Mão Santa. Espero
ter cumprido, regimentalmente, as orientações de V.
Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Senador Eduardo Suplicy, tenho uma simpatia por tudo
e acho que foi um feito, porque isso é importante. Sua
Excelência, o Presidente da República... Eu aprendi,
de Petrônio Portella, a não agredir os fatos. Petrônio
Portella é um ícone da política; foi ele quem me pinçou.
Mas esse prêmio, Alvaro Dias, em 1938, Hitler ganhou.
Hitler figurou nessa lista em 1938. Em 1939, ele não
figurou, nem em 1940, porque aí entrou em guerra.
Mas, em 1938, quando ele sorriu para Áustria, quando liberou um pouco da Tchecoslováquia, ele compôs
essa lista. São coisas da história, que estou dizendo.
Não é... A história não é...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
V. Exª me permite?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, estou só... Permito... Tenho aprendido muito com
V. Exª.
Franklin Delano Roosevelt, que foi quatro vezes
Presidente dos Estados Unidos, ainda que em condições adversas, porque os Estados Unidos... E é com
isso que se tem de aprender, porque nós estamos aqui
é para ensinar mesmo. Senador Eduardo Suplicy, V.
Exª, que fala inglês tão bem – e eu fico admirado –, V.
Exª pode ver que, nos Estados Unidos, há alternância
de poder. O Franklin Delano Roosevelt... Como eles já
estavam em guerra, não deveriam fazer outra guerra
interna na política. Então, foi possível ele iniciar o seu
quarto mandato, e ficou o seu vice, o Trumann, não
é verdade?
Então, era isto que eu queria dizer. Naquele tempo, Hitler só não ganhou no período da Guerra, mas
ele sempre figurava nessa lista.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Obviamente, Hitler foi considerado uma das pessoas
mais influentes, só que para o mal. Infelizmente, Adolf
Hitler foi um líder que galvanizou a opinião pública
alemã, chegando inclusive a vencer eleições ali, mas
acabou levando a sua nação para a realização de uma
tragédia no mundo. Felizmente, o Presidente Lula está
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colocado entre os mais influentes Chefes de Estado,
haja vista que tem, sobretudo, dado passos rumo à realização da paz, tendo em conta a vocação brasileira,
a tradição brasileira, de nós, aqui, sabermos conviver
em paz, ainda que divergindo por vezes...
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Permite-me
um aparte, Senador Suplicy?
O SR PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V. Exª
me permite um aparte? Quando Adolf Hitler saiu nessa
lista, não se havia iniciado a Segunda Guerra Mundial.
A Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Certo.
O SR PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Está
ouvindo, Senador Mozarildo Cavalcanti? Em 1938, ele
ganhou, bem como em anos anteriores. Eu não estou
comparando...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas, infelizmente, ele já preparava a Alemanha...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
história nos ensina. Por isso que o Senado da República, fortemente, a maior Instituição deste País, não
deixamos que houvesse o terceiro mandato. Quem quer
o terceiro mandato quer o quarto, o quinto; pergunte
ao Fidel Castro, aos Chávez da vida e ao próprio Hitler.
Por isso que o Brasil tem a democracia. Por isso que
eu sou orgulhoso Senador da República e, neste instante, presido esta grandiosa Instituição, que garante
a alternância no poder e divisão do poder.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – E
V. Exª deve, então, cumprimentar o Presidente Lula,
que nos orientou, a Bancada do PT...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Já cumprimentei.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
(...) a não considerar a hipótese de terceiro mandato,
porque ele avalia...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Depois.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não, não, porque ele avalia...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não. Ô Suplicy, o Presidente Luiz Inácio tem um QI
muito grande. Ninguém vai negar. Ele foi o maior líder
sindicalista, fundou o Partido dos Trabalhadores...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– E ele nos orientou a não defender aqui o terceiro
mandato.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com licença. Não, não. A bem da verdade...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
V. Exª, agora, deve passar a palavra para o próximo
orador.
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não. Eu vou dizer a verdade. O povo do Brasil tem
que saber.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Regimentalmente, V. Exª, como Presidente, não pode
abusar do direito da Presidência.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – V. Exª me permite um aparte, Senador Suplicy?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, não; é um direito. O direito da Presidência do Senado é buscar a verdade. A verdade é que Luiz Inácio,
nosso Presidente, querido Presidente...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não considerou e não quis o terceiro mandato. Essa
é a verdade.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Não, não. Ele e os aloprados queriam. Teve muito
manifesto.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas não o Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Teve discurso aqui.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não o Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – Não,
mas teve discurso aqui de aliados do PT. Eu não quero
citar o nome para não... Mas quero dizer a V. Exª.
Ouçam, brasileiros e brasileiras: ele precisaria
de dois terços para passar no Senado. Ele não tinha
maioria simples. Eu fiz um discurso aqui, somei, depois da CPMF, aqueles 35 heróis, iguais aos 300 de
Esparta, incluí seis votos no Sarney, porque entendi
que ele não ia num rumo desse, porque o Presidente
Sarney representa a redemocratização. Então só aí
eram 41 votos contra.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mão
Santa...
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Então, se ele não tinha maioria simples, como ele ia
ter dois terços?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Não posso perder o voo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Não, eu quero que V. Exª seja feliz, eu o admiro e...
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Mão
Santa, só queria dizer ao Senador Suplicy, além de
desejar-lhe boa viagem, que, nessa lista, os alemães
estão tão felizes quanto V. Exª. V. Exª, pela indicação
do Lula, com 8.500 votos, já que isso foi por votação;
os alemães estão felizes porque a Susan Boyle, aquela
caloura de televisão, obteve mais de 150 mil votos. Eu
só lamento que o Presidente Lula tenha tido menos
votos do que essa caloura de TV, porque realmente
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ele merece muito mais. Ele merece muito mais. Além
de Lula, nós tivemos também um paranaense, que é
o arquiteto Jaime Lerner, está incluído nessa lista, o
jogador Kaká também está incluído nessa lista. Então,
eu acho que temos assuntos mais sérios a discutir
aqui, no Brasil, do que essa lista de personalidades
da revista Time. Mas os meus cumprimentos a essa
grande caloura da TV alemã, a Susan Boyle.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sobre as boas coisas do Brasil, gostaria de ressaltar
e convidar a todos para assistir aos meninos da Vila
Belmiro, no jogo Santos versus Santo André, domingo próximo.
Muito obrigado.
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Suplicy, poderia sugerir o Neymar para lista da Time
também.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Eduardo Suplicy, eu vou sugerir o nome de V. Exª
na próxima rodada com aquele Programa de Renda
Mínima. É uma das coisas mais bonitas que existem
nascida do PT. É o Programa da Renda Mínima. Vou
incluir o nome de V. Exª. Um voto V. Exª vai ter.
Continuando a lista de oradores inscritos, há o
Senador Alvaro Dias.
Adentra este recinto, sexta-feira, o Líder da oposição, depois de acalorado debate, depois de ter sido
provado que Hitler figurou nessa lista... Então, os líderes lá se entendem.
Alvaro Dias cedeu sua vez a Arthur Virgílio.
Arthur Virgílio é o Líder do Amazonas, do PSDB.
Foi o maior Líder das oposições durante esse período.
Se as oposições estão favoritas devem muito a Arthur
Virgílio nos momentos difíceis. Aqui ele hasteou a bandeira da democracia que se aprimora com a alternância
de poder. Nesse instante representamos o sentimento
popular porque nós somos o povo, o Senado é o povo.
Cícero dizia: “ O Senado e o povo de Roma...” O Brasil
todo quer vê-lo continuar como Senador da República.
O Amazonas não pode decepcionar o grandioso Brasil.
É uma exigência por onde ando. Sou do Partido Social
Cristão, que diz: “Pedi e dar-se-vos-á.” É um pedido do
povo brasileiro ao povo brasileiro do Amazonas.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM. Como
Líder. Sem revisão do orador) – Muito obrigado, Presidente, muito obrigado mesmo. Agradeço ao Senador
Alvaro Dias pela cessão do tempo. Também viajarei
agora para Manaus.
Sr. Presidente, tratarei aqui de alguns assuntos.
Estou preocupado aqui com a greve dos servidores do
Poder Judiciário. Peço que os Anais acolham o editorial
de O Estado de S.Paulo que diz exatamente que uma
instituição vital para o funcionamento do Estado não
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pode ficar paralisada. É fundamental que haja diálogo
por parte do Governo. Não pode um Governo dirigido
por um trabalhador não se abrir para o diálogo com
muita seriedade, com muita aplicação.
Do mesmo modo, Sr. Presidente, estou preocupado com essa situação de Belo Monte, que é um
acúmulo de erros. O juiz suspendeu por três vezes o
leilão da usina hidrelétrica do rio Xingu e ele diz que o
Governo não tem respeitado a legislação nem as decisões que ele tomou, as liminares que ele concedeu.
Uma coisa é recorrer de uma decisão judicial, isso é
legítimo, é democrático. Agora, não cumprir uma determinação judicial enquanto ela está em vigência, isso
é venezuelização, isso é inaceitável.
Do mesmo modo, Sr. Presidente, há uma notícia
aqui do jornal Valor Econômico que diz que 60% dos
municípios atrasam acerto de contas e verba federal
pode ser suspensa. É uma coisa engraçada, Senador
Alvaro Dias, porque os municípios estão em situação
de penúria porque o Governo concedeu demasiadamente incentivo de IPI, por isso enfraqueceu o Fundo
de Participação dos Municípios, e os municípios estão administrando folha de pagamento – essa que é
a verdade, os municípios menores, sobretudo. E nós
tínhamos avisado desta tribuna que não estava mais
na hora, já que os sinais de aquecimento da economia
eram muito grandes, eram muito claros, não estava
mais na hora de o Governo continuar fomentando, incentivando esse crescimento que já se fazia realidade
às custas do não crescimento dos municípios.
Então, a economia está aquecida. O aquecimento
dessa economia, sem ser acompanhado do investimento necessário, a taxa de investimento é muito baixa, leva
à inflação. Os gastos públicos são desmesurados. Eles
levam à inflação, e a inflação leva ao que já aconteceu,
que é o aumento da taxa de juros. Eu coloquei aqui
quinhentas vezes que o Governo estava diante de um
dilema, até pela sua gastança: ou iria ter de aumentar
juros ou teria que permitir o aumento da inflação; que
ele escolhesse entre qual dos dois pratos amargos ele
iria servir ao povo brasileiro.
Mas é complicado. O Governo Federal agora
pune os Municípios, porque os Municípios não estão
conseguindo sobreviver, porque o Governo Federal
precisamente lhes tirou o fôlego.
Sr. Presidente, eu gostaria de, nesta sexta-feira,
abordar 19 pontos que julgo, Senador Mozarildo Cavalcanti, de estrangulamento do desenvolvimento econômico do interior do meu Estado. Talvez isso se aplique
ao seu, talvez isso se aplique a outros Estados da Federação brasileira, mas, com certeza, é a experiência
por mim vivida e a observação por mim recolhida nas
minhas andanças que são permanentes pelo interior
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do meu Amazonas. Vamos lá. Não os estou colocando
por ordem de prioridade nem por ordem de importância. Vou listar 19 gargalos.
1. Internet: ela é lenta em Manaus e é grotescamente
lenta no interior do Estado;
2. Telefonia: apagão parcial ou total. Não funciona há
dias a telefonia no Município de Manicoré, no
Rio Madeira;
3. Energia: há um apagão de energia no interior e já
racionamento...
Pois não, com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Antes
de V. Exª passar aos outros itens, vou me apegar a esse
da telefonia, que realmente considero uma imoralidade.
Aliás, há poucos dias, falando com alguém da Anatel,
essa pessoa me disse que, na verdade, esses aparelhos que estão aqui, esse equipamentos que estão aqui
das diversas operadoras de telefonia, são sucatas que
trouxeram da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá.
Portanto, na verdade, uma operadora “x” opera no seu
Estado e tem capacidade para atender, vamos supor,
a 500 mil ou a um milhão de assinantes e tem como
inscritos assinantes da sua operadora o triplo disso. Aí
realmente não atende. A banda larga, então, nem se
fala. O mais interessante na questão do telefone móvel,
Senador Arthur, é, por exemplo: ligo para o meu filho,
cujo telefone não tenho como errar, e vem a mensagem
da operadora: “Este telefone não existe”.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – “Este
telefone não existe”. Impressionante!
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Então,
eu acho que a Anatel tem de levar a sério isso. Essa
denúncia que V. Exª está fazendo é seriíssima. Isso é
um esbulho, uma enganação com os usuários. Não é
possível que nós fiquemos à mercê. Nós, da região
Norte, pagamos ainda mais caro por essa situação.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Muito
obrigado, Senador Mozarildo.
De fato, é preciso que a agência reguladora atue
com firmeza porque o processo é perfeito: atrair capitais
para investimento, isso foi feito; abrir para participação
privada, isso foi correto; democratizar o acesso aos celulares, isso foi correto; ampliar a telefonia fixa, isso foi
correto. Agora, não colocam mais torres, não investem
em mais tecnologia, vendem demasiadamente linhas de
celulares. Nos Municípios do interior, espalham os modens, dão até de graça os modens. Depois, ninguém
funciona com seus modens. Simplesmente, fica impraticável tanto trabalhar com Internet, quanto telefonar. Volto
a falar do caso de Manicoré no Rio Madeira.
Energia está terrível, não funciona. Ninguém pode
pensar em investimento em agroindústria no interior do
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Amazonas porque há um apagão de energia, como há
um apagão disfarçado em Manaus. Falta no bairro tal
em um hora; meia hora, no outro bairro. Aquela coisa
meio para inglês não ver.
4. Vicinais: para se produzir e se pensar em escoar, depois, a produção, é preciso vicinais
pavimentadas.E não é essa a realidade que vejo
num Estado que é, metade do ano, marcado por
chuvas torrenciais;
5. BR-319. O presidenciável José Serra assumiu o
compromisso de viabilizar essa estrada. Ele disse, de maneira séria, acabando com esse jogo
de empurra de ministério para ministério, que vai
decidir se será ferrovia ou rodovia. Ele vai decidir
o que é preciso fazer de cuidados ambientais para
se liberar para valer e se construir, ao longo do
Governo dele, essa estrada. E fará isso, com todos os cuidados em relação ao meio ambiente, e
com uma opção muito clara sobre se é rodovia ou
se é ferrovia enfim. Vai acabar com o chove-nãomolha. Vai fazer para valer. Mas por hora estamos
ilhados, nós do Amazonas, sem nenhuma estrada
que nos conecte com o resto do País;
6. Aeroportos. O de Manaus está estrangulado para
cargas e para passageiros. Os aeroportos do
interior são precários;
7. Portos. Temos portos em quantidade insuficiente e
ainda faltos em funcionalidades;
8. Precisamos de hidrovias. Os nossos rios têm que
ser balizados, preparados para que as viagens
fluviais sejam mais curtas e mais seguras;
9. Ibama e Instituto Chico Mendes precisam ter muita
cautela em relação ao homem humilde do interior.
Há muita paciência da parte deles em relação aos
poderosos e muita impaciência em relação às pessoas humildes. E isso está chegando, pelo menos
para o meu gosto, ao intolerável. É preciso que eles
dialoguem, em vez de fazerem papel de Rambo,
inclusive não vendo ou fingindo não ver os verdadeiros desmatadores da Floresta Amazônica;
10. Investimento em infraestrutura. Não há investimento
em infraestrutura. O Governo contingencia, hoje,
praticamente tudo da Suframa, Senador Alvaro Dias.
Preços públicos que a Suframa recolhe das mais
de 500 empresas do distrito industrial, até isso é
contingenciado em praticamente 100%. A Suframa
tem dinheiro, hoje, para pagar pessoal, água, luz,
telefone e olhe lá. E foi preciso muita briga aqui
neste Plenário para que saísse a medida provisória
que concedia esses recursos à Suframa;
11. Nós precisamos de barcos seguros, que sejam feitos com financiamento do BNDES. Aqueles barcos
que, se baterem numa madeira e determinada
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parte ficar lesionada, o resto não afunda. Barco
compartimentado, portanto, do ponto de vista da
segurança. E tem que jogar fora, queimar, acabar
com os outros barcos, senão os barcos ruins vão
continuar navegando de alguma maneira. É preciso tirá-los de circulação pura e simplesmente.
Entregar barcos novos, perfeitos e seguros para
os que hoje trabalham com barcos e que colocam
em risco suas vidas, as vidas dos seus passageiros e as cargas que transportam;
12. Transporte aéreo. Um absurdo, uma aberração. É
capaz de se ir, numa promoção, por R$600,00
de Manaus a São Paulo, ida e volta. Para ir de
Manaus a Tabatinga, que é no alto Rio Solimões,
são R$1.900,00, R$2.000,00. É uma coisa aberrante. É preciso concorrência e fiscalização. A
Anac tem que acordar, porque precisa de fiscalização pra valer em cima disso;
13. Educação de qualidade. Eu sei que no Município de
Parintins o Prefeito Bi Garcia está começando a
fazer agora um programa. Já inaugurou a primeira escola de educação infantil, aquela de três a
cinco anos de idade. Isso é muito bom, porque é
até uma inovação do ponto de vista da educação
pública no meu Estado. Mas é preciso educação
de qualidade, sem o que não se vai para frente,
nem no Município, nem no Brasil;
14. Saúde funcional – o Governo do Estado, de um
modo geral, deixa nas mãos dos Prefeitos todo o
encargo. Os Prefeitos entram com os funcionários,
entram com parte do pagamento dos médicos,
enfim. Se querem municipalização para valer,
passem os recursos e deixem de pesar essa
conta nas costas dos Prefeitos apenas;
15. Ainda: é preciso mais investimentos em pesquisas
sobre a biodiversidade, investimentos de verdade, dinheiro bastante nas mãos do Inpa, no
Amazonas, ou no Museu Goeldi, no Pará – para
nós sermos bem explícitos;
16. E, a partir daí, agroindústrias, com todo o cuidado
ecológico, obviamente, para explorar a biodiversidade, os fármacos e os cosméticos do futuro.
Isso está lá. É uma riqueza que está ao alcance
dos nossos irmãos amazônidas, dos meus irmãos amazonenses;
17. Finalizar o macrozoneamento econômico e ecológico. Isso se arrasta desde o Governo Collor, e
nós temos que completar isso de uma vez, para
se definir o que pode e o que não pode ser feito
na região. Como está, o entendimento do Ibama e do Instituto Chico Mendes é que não pode
nada nunca, e é preciso poder, porque tem 25
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milhões de habitantes que não vão se conformar
em morrer de fome;
18. Transformar o Comando Militar da Amazônia – até
porque é o mais importante, é o mais estratégico
– no maior Exército do País. Não tem cabimento
ter mais soldados no Leste do que ter mais soldados na Amazônia;
19. Ontem o Senador Jefferson Praia falou muito
bem: muita gente do Inpa está se aposentando.
É fundamental que o Inpa contrate por concurso
público e que atraia, por transferência, doutores
PHDs, não só para substituir os que estão se aposentando, como aumentando o número desses
doutores PhDs. Porque, Senador Mozarildo, só
na USP (Universidade de São Paulo) tem mais
doutores PhDs do que em toda a Amazônia Legal
junta, imagine, então, se compararmos só com o
meu Estado, com o Estado do Amazonas.
Eu diria que são dezenove pontos de gargalos
sobre meu Estado, dezenove pontos que impedem o
desenvolvimento econômico da região do interior do
meu Estado.
E, portanto, Sr. Presidente, com essas advertências que fiz, eu gostaria muito de ter sido ouvido
pelas autoridades, porque é muito fácil empurrar com
a barriga, o Governo já está acabando, enfim, finge
que quer Belo Monte, e não quer. Se quisesse, teria
feito no começo, e teria feito certo. Está fazendo tudo
errado e fazendo no fim. Nem sei que lógica movimenta essa história.
Sobre a lista, finalmente, para encerrar, sobre a
tal lista, Senador Alvaro Dias, V. Exª ainda há pouco se
referiu à popularidade da cantora Susan Boyle...
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – Senador Arthur, quero fazer uma correção. Eu cometi um equívoco
aqui: ela não é alemã, ela é escocesa, e participou de
programas na TV Britânica. Portanto, faço essa correção, porque, quando aparteei o Senado Suplicy, eu
disse que Susan Boyle era uma caloura alemã. Não
é. Ela é escocesa e se tornou famosa nos programas
de calouros na TV Britânica.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Pois
é, e o que é pior, as pessoas hoje se queixam muito
do comportamento dela, de que ficou vaidosa, de que
ficou assim insuportável, porque, de repente, se achou
dona do mundo, até porque o mundo reconheceu a sua
bela voz. Mas eu suponho que o êxito não deve tornar
ninguém vaidoso, enfim.
Vou dar a minha opinião, Presidente Mão Santa,
com muita clareza.
É uma honra para o Brasil nós termos um Presidente na lista dos líderes mais influentes do mundo. Aí
eu digo: isso é anormal? Não, não é anormal. Isso se
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deve, em parte, aos méritos dele, e se deve, em grande
parte, ao peso específico da economia brasileira e ao
peso específico do Brasil enquanto entidade política –
o peso político do Brasil. Anormal seria, a essa altura
da sua economia, a essa altura da sua democracia, a
essa altura da sua história, o Brasil não ter o Presidente
entre os mais influentes líderes do mundo.
Aí, o que eu vejo? Isso era suficiente. Nós todos
ficamos satisfeitos com isso e eu volto a parabenizar o
Presidente. Onde é que entra de novo essa coisa meio
patrulha, meio petralha, meio patrulha, meio esquisita,
meio falsa, meio safadinha, que é: “oh! é o maior líder”,
enfim. Isso é ruim porque ridiculariza o Presidente. Não
é justo com o Presidente. Isso é ruim porque não é verdade. Isso é ruim porque simplesmente não corresponde
aos fatos. Uma pessoa medianamente inteligente sabe
que o presidente mais importante, o líder mais importante do mundo é o presidente americano. Não importa
se o nome dele é Bush ou Obama. O fato é que ele é
o mais importante, e o presidente chinês. São as superpotências militares, as superpotências econômicas,
enfim. O Primeiro Ministro japonês, o Primeiro Ministro
do Reino Unido, o Primeiro Ministro da Alemanha, o Primeiro Ministro da França; ou seja, são os que decidem
os destinos do mundo. Essa é a grande verdade. Há
países emergentes que emergem. Então, eu reconheço muita força no Presidente brasileiro, muita força no
Primeiro Ministro da Índia, que, aliás, é um país poderoso, tem bomba atômica. Eu não tenho a menor inveja
disso. Quero que o Brasil não tenha bomba atômica. O
Presidente da Rússia, que é um ditador, é uma figura
execrável, não gosto dele; mas o Presidente da Rússia
é poderosíssimo, porque ele detém aquelas ogivas nucleares, que ameaçam a paz mundial.
Se nós quisermos analisar, puxa vida, o Primeiro Ministro israelense é importantíssimo, até porque
depende dele muito do desequilíbrio ali. Pelo mal, importantíssimo é esse ditador do Irã, que está ansioso
para ampliar os conflitos naquela região ali, entre ele
próprio, Irã, e Israel.
Ou seja, francamente, nós devemos buscar o caminho sereno da verdade – o caminho da verdade. É
natural, é desejável e normal que o Brasil tenha o seu
presidente entre os líderes mais relevantes do mundo,
porque isso é um fato, isso é natural.
Agora, passar essa história de primeiro... Ontem
eu estava vendo o Jornal Nacional, o Jornal da Record,
o Jornal do SBT, nenhum disse isso. Todos falaram:
entre os mais.
Puxa, que coisa bonita, que coisa bacana. O Serra
imediatamente cumprimentou o Presidente. Fez isso antes
até da pré-candidata Dilma Rousseff – fez isso antes.
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É preciso falarmos a verdade. Ou seja, por que
aquele retrato da Norma Bengell como se fosse a Dilma na biografia fotográfica da Dilma? É como se eu
pegasse o meu retrato, no meu blog ou no meu site
colocasse o meu retrato como criança, o meu retrato
hoje e no meio colocasse o do Brad Pitt. Nossa, para
que isso? O que acrescenta para mim, para a minha
biografia, eu fingir que eu fui o Brad Pitt?
O Sr. Alvaro Dias (PSDB – PR) – O cabelo era
igual.
O SR. ARTHUR VIRGÍLIO (PSDB – AM) – Diz
o Senador Alvaro que o cabelo era igual, eu não era
tão feio assim. Mas comparar com Brad Pitt não tem.
Quer dizer, falar a verdade.
Vamos elevar o nível da vida pública brasileira,
vamos cuidar de impor respeito às pessoas por sermos
sinceros, verdadeiros, enfim.
Eu não acredito mesmo que tenha partido do Presidente essa história de “primeiro”, mas só que isso aí
foi desmontado no mesmo dia pelos jornais televisivos,
pelos blogs. Quem comparou e quem viu percebeu o
que se estava fazendo, ou seja, uma grande honra para
o País, uma honra natural para o País porque o País é
um dos maiores do mundo hoje mesmo, e já há bastante tempo que é assim. Mas não é o primeiro, ponto.
O Presidente Lula hoje está maduro, Senador
Mão Santa. Mas teve uma declaração dele certa vez,
Senador Alvaro Dias, em visita justamente ao Presidente do Irã. Foi do Irã? Não, foi da Síria. Ele foi visitar certa vez o ditador da Síria. Aí sai uma declaração
conjunta dos dois, assim: “Israel deve abandonar Golã
imediatamente!” Eu comentei desta tribuna. Eu digo:
meu Deus, a gente tem de saber até onde a gente
pode ir. O vizinho Israel deve ter tremido nas bases
naquele dia e deve ter dito: “Ninguém dormiu lá porque
recebemos uma ordem...” Pelo amor de Deus, a gente
tem de ter noção do tamanho da gente!
De lá para cá, o Presidente evoluiu muito, o Presidente amadureceu muito. Ele está tarimbado por oito
anos de governo. Ele conhece os problemas brasileiros, ele conhece os problemas mundiais. Ele negocia
e lida com os principais líderes mundiais. Ele recebe
dados de todos os países que visitou – e ele visitou
talvez mais de uma centena de países, não sei. Mas
ele não é o mesmo Lula de antes: ele está muito mais
experimentado, ele está muito mais tarimbado, ele está
muito mais preparado, enfim. Sempre discordei dessa
história de que ele seria inculto, porque não pode ser
inculto alguém que governa um país oito anos, alguém
que lida com os problemas macros do País, com os
problemas macros do mundo.
Agora, os áulicos são terríveis. É uma cultura
essa da bajulação, essa do puxa-saquismo. O áulico
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é uma coisa terrível. E o áulico acha que, para agradar
o chefe, precisa mentir. Para agradar o chefe, bastava
dizer: “Puxa, o Presidente foi escolhido entre os principais líderes mundiais.” E ponto, acabava com essa
história, não precisava ter inventado mais nada. Muito
melhor falar a verdade.
Então, a Ministra Dilma tem de ganhar a eleição
como ela é, não como Norma Bengell, até porque a
Norma Bengell tem muito menos votos do que ela; a
Norma Bengell não tem os votos que ela tem, nem
quando era aquela mulher símbolo sexual brasileira
ela não teria votos, porque uma coisa é ser bonita, outra coisa é ter votos. Então, não adianta eu fingir que
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eu fui o Brad Pitt, porque eu não fui, eu sou o Arthur,
quero ser o Arthur a vida toda, para ganhar a eleição,
para perder a eleição. E eleição é bom porque não tem
empate, a gente ganha ou a gente perde.
Enfim, Presidente, muito obrigado pela deferência e obrigado ao Senador Alvaro Dias pela gentileza
de sempre e eu vou para a minha cidade.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ARTHUR VIRGÍLIO EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Com voto de boa viagem ao Senador Arthur Virgílio, e
é com muita satisfação que está aqui na nossa tribuna
de honra o Vereador Adão, um líder de perspectivas
invejáveis da cidade de Guadalupe. Ele veio à Capital
Federal para ter contato com o seu Líder Regional, o
Deputado Júlio César, uma das inteligências mais privilegiadas do Piauí, para juntos buscarmos recursos
para os tabuleiros de Guadalupe e voltar, por meio de
discussão na infraestrutura, aquilo que todos nós sonhamos que seria a conclusão da Hidrelétrica de Boa
Esperança. Falta a eclusa, o que possibilitaria a volta
da navegação do rio Parnaíba no sul de Santa Filomena, Guadalupe, Floriano e Teresina.
Seja bem-vindo, grande líder Adão, com perspectivas invejáveis no seu Município.
E agora convidamos para usar da palavra o Senador Alvaro Dias. O Senador Alvaro Dias está na tribuna à direita da Mesa Diretora.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Senador Mão Santa.
Srs. Senadores, ontem o Presidente Lula foi à
tevê, e eu poderia ser até generoso e afirmar que ele
fez uma campanha sub-reptícia, ou seja, uma campanha indireta. Mas não devo ser tão generoso, porque
a campanha foi explícita. O Presidente da República
utilizou um instrumento oficial, utilizou-se do seu status
de Presidente da República para, em pronunciamento
de governo, fazer campanha eleitoral. Foi o que fez o
Presidente ontem. E cabe inclusive à assessoria jurídica da Oposição analisar se há sustentação jurídica
para uma nova representação junto ao Tribunal Superior Eleitoral.
Senador Geraldo Mesquita Junior, ou nós elaboramos uma legislação definindo o que é pré-campanha, estabelecendo as normas que possam regular a
pré-campanha eleitoral, já que não temos no País as
eleições primárias, ou então que se cumpra a lei e que
se proíba a campanha antecipada. E sobretudo que se
proíba o uso da máquina pública na campanha eleitoral.
O que fez o Presidente ontem foi se utilizar da máquina
pública para fazer o proselitismo eleitoral.
E quando fez? Quando atacou os governos passados? Não.
Atacar os governos passados é uma prática usual
do Presidente da República. Desconstruir a imagem
dos seus antecessores tem sido um expediente repetitivo dele. Ontem, mais uma vez, disse que, no passado, o crescimento era medíocre. Ocorre que nós
tivemos, no passado, crescimentos mais expressivos
do que o crescimento econômico verificado durante
o seu governo.
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Aliás, o Presidente da República não deveria
ufanar-se de ter sido o Presidente de um crescimento econômico exuberante. Não. Em boa parte do seu
Governo, o crescimento do Brasil foi pífio. Houve momentos em que o nosso crescimento só superou o do
Haiti no mundo; todo o mundo cresceu mais do que
o Brasil. O nosso País, ao contrário de crescer dessa
forma exuberante, desperdiçou oportunidades preciosas de crescimento ímpar, porque as condições econômicas mundiais justificavam o crescimento ímpar
nesse período.
E o Presidente exagerou ao dizer que superou
uma das maiores crises das últimas décadas, ignorando que, por exemplo, numa gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso, num dos seus mandatos, no
segundo mandato, nós tivemos quatro grandes crises
internacionais, abalando de forma frontal a economia
do nosso País. Em nenhum momento, o Presidente faz
referência a que o desempenho satisfatório da economia nacional nesse período de crise que avassalou o
mundo deve-se exatamente aos pressupostos básicos indispensáveis que foram plantados pelos seus
antecessores, possibilitando suportarmos o impacto
da crise externa que chegou ao Brasil. Não como uma
marola, como dizia o Presidente Lula, porque os prejuízos foram bilionários.
Mas, se não foi nesse ponto que o Presidente
afrontou a legislação, onde afrontou-a? Afrontou-a
quando pregou continuidade, quando proclamou a
eficiência do modelo que implantou, que teria implantado e pediu seu prosseguimento. E, obviamente, não
cuidou de resguardar-se ao ser afirmativo em relação
aos objetivos do que dizia. Na verdade, o Presidente
pretendia exatamente – ou pretendeu – o que pretende sempre, somar votos para eleger sua candidata à
Presidência da República.
Mas que modelo ele proclama e deseja seja
estabelecido ad aeternum no País? É o modelo da
eficiência? Há controvérsias! Primeiro, porque é um
modelo perdulário de um governo gastador que investe no supérfluo, no desnecessário em prejuízo do
essencial. Um Governo que engordou demais, transformou-se em um enorme paquiderme, mastodonte
encalhado, caminhando lentamente na execução orçamentária que tem sido lastimável, porque, ao final do
ano, Ministros devolvem dinheiro ao Tesouro Nacional
por incapacidade de aplicá-los. Um Governo que engordou com a criação de ministérios, departamentos,
diretorias, secretarias, cargos comissionados, estabelecendo paralelismo à superposição de ações. Um
Governo que aumentou exageradamente as despesas
correntes e que fez crescer a dívida pública interna
do País, mesmo adotando manobras contábeis para
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reduzir os números finais da dívida bruta brasileira. E
nós já fizemos referência aqui, inúmeras vezes, à estratégia que o Governo adota para esconder dívidas
que se tornam fantasmas, camuflar o crescimento da
divida pública brasileira, mistificando ao manipular as
informações numéricas que atestam a grandiosidade
dessa dívida que vai se transformando numa bombarelógio de efeito retardado, que pode explodir no colo
do próximo Governo, se medidas drásticas não forem
adotadas para impedir.
Eu vou conceder um aparte ao Senador Mozarildo
Cavalcanti e, depois, vou prosseguir, desenhando este
modelo que o Presidente Lula deseja que se perpetue
no Brasil ou que, pelo menos, quer que prossiga por
mais oito anos, ao eleger a sua candidata à Presidência da República.
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Alvaro Dias, o pronunciamento que V. Exª faz
realmente é importante porque parece, de repente, na
cabeça do Presidente Lula, que a Nação pertence a
ele, que ele, na verdade, incorpora a Nação. E o que
ele fez ontem, eu vou até aqui me valer das palavras
do jornalista Reinaldo Azevedo: “Pronunciamento de
Lula merece uma ação no TSE; Presidente mente sobre
o aumento real do mínimo; Aparição na TV viola uma
penca de regras.” Eu vou apenas pegar alguns pontos
do pronunciamento do próprio Presidente, para mostrar,
Senador Alvaro Dias, que, na verdade, o que o Presidente Lula fez ontem foi uma campanha explícita em
favor da sua candidata. Olha essa frase: “Olhando para
o calendário, o meu período de governo está chegando
ao fim. Mas algo me diz que este modelo de Governo
está apenas começando. Algo me diz, fortemente, em
meu coração, que este modelo vai continuar”. Aí vai
mais: “Este é o caminho que o Brasil aprendeu a trilhar nesses últimos anos. Estou seguro de que nada
ou ninguém será capaz de nos afastar desse rumo”.
Aí, na próxima página – é lógico que estou lendo só
trechos, porque foi um longo pronunciamento na televisão: “Mas é preciso que a gente continue tomando
as decisões certas nas horas certas. Temos em mãos
um passaporte para o futuro e não podemos desperdiçar essa chance”. Qual chance? É claro. Então, eu
sempre digo, nos meus pronunciamentos aqui e nos
apartes, que o Presidente Lula – temos que reconhecer – é um excelente comunicador. Ele realmente se
comunica; ele copia o modelo do Chacrinha, que valia
muito para programa de auditório, que valia muito para
o fim que tinha o programa do Chacrinha, que era divertir a plateia. O Chacrinha repetia à exaustão: “Eu
não vim aqui para explicar, eu vim aqui para confundir”.
E é o que realmente o Presidente Lula faz. Agora, eu
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espero que o Ministério Público Federal, espero que
os partidos políticos representem no TSE contra essa
aparição, porque o Brasil não é do Presidente Lula, a
Nação não é do Presidente Lula. Ele tem que, realmente, baixar a bola, usar esses meses que faltam para
terminar o seu mandato e sair com humildade, com
grandeza de estadista, o que ele não está sabendo
fazer. Ele está violando, como disse o Ministro Ayres
Britto, uma coisa fundamental: ninguém foi eleito para
fazer o seu sucessor – Ministro do TSE, Ministro Carlos
Ayres Britto. E o Presidente da República está fazendo
o que nunca se viu no País, uma campanha explícita
a favor da eleição da sua candidata.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR) – Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. Eu agradeço o
aparte de V. Exª, que traz esse conteúdo. Eu cheguei
diretamente para a sessão plenária e não tive tempo
de buscar exatamente o que disse o Presidente, e V.
Exª introduz isso no meu pronunciamento e, portanto,
dá a ele o conteúdo necessário para justificar, inclusive, as afirmações que estou fazendo desta tribuna
relativamente ao pronunciamento dele de ontem.
E essa coincidência, inclusive com o Reinaldo
Azevedo – foi ele que V. Exª citou – no sentido de que
há necessidade de uma representação junto ao TSE, e,
por isso, logo no início da nossa exposição, sugerimos
à assessoria jurídica dos partidos de oposição que estudem se há sustentação jurídica para uma representação, uma nova representação ao Tribunal Superior
Eleitoral, porque há necessidade de sustentação jurídica, em que pese o fato de ser evidente o uso indevido
daquele espaço da mídia com recursos públicos para
fazer proselitismo político, evidentemente, a favor da
sua candidata à Presidência da República.
Mas que modelo é esse? O Presidente cita o PAC
como exemplo desse modelo.
O PAC é um retrato da incompetência administrativa e é o paraíso da corrupção, é o paraíso do
superfaturamento de obras, do sobrepreço. Há obras
paralisadas, esqueletos de obras pelo País, em razão
das impugnações oriundas do Tribunal de Contas da
União, que tem o dever de fiscalizar e de denunciar
superfaturamento, comunicando ao Congresso para
que impeça o repasse de recursos a fim de evitar o
estímulo à corrupção.
O modelo que o Presidente quer é de obras superfaturadas, tanto que, pela LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) encaminhada ao Congresso Nacional,
pretende limitar a capacidade de fiscalizar ao Tribunal
de Contas e pretende consagrar a imoralidade na administração pública ao permitir que obras superfaturadas
tenham prosseguimento e possam ser concluídas. O
prejuízos serão irreparáveis porque irrecuperáveis.
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Ora, o Presidente Lula não pode desejar que esse
modelo perdure no País. Afinal, que modelo é esse? O
da relação de promiscuidade com o Poder Legislativo,
que faz surgir o mensalão do maior escândalo nacional dos últimos tempos, que leva ao Supremo Tribunal
Federal 40 mensaleiros como réus? A instituição do
“propinoduto” no terceiro andar do Palácio do Planalto
com Waldomiro Diniz? Este é o modelo? O acobertamento de crimes hediondos, como aquele contra o
seu companheiro, ex-Prefeito de Santo André, Celso
Daniel? Esse é o modelo? O modelo do “valerioduto”,
que repassava recursos de publicidade do Governo
ou não, de estatais, a agências de publicidade do Sr.
Marcos Valério para pagar propinas a Parlamentares e
a partidos políticos no País? Este é o modelo? O modelo da impunidade, da complacência, da conivência,
da cumplicidade governamental, que introduz um novo
conceito de administração pública no País, estimulando
essa passividade que se generaliza no Brasil, onde as
pessoas passam a assimilar a corrupção como algo
inevitável na gestão pública, aceitando a tese de que
“rouba mas faz” é o caminho para quem quer se eleger neste País?
Este é o modelo que o Presidente Lula deseja
para o Brasil?
Ora, Sr. Presidente Mão Santa, afinal, o Brasil não
está ranqueado? Falou-se muito no ranking da revista Time. Por que não falamos também do ranking da
Transparência Internacional, que tem sede na Alemanha e que coloca o Brasil como um dos países mais
corruptos do mundo? O que fizemos nos últimos anos
para reverter essa terrível expectativa de corrupção
com repercussão internacional, que nos subtrai bilhões
de dólares em investimentos anualmente, porque os
grandes conglomerados econômicos escolhem para
investir os países que possuem os menores índices
de corrupção?
Desperdiçamos a oportunidade de gerar emprego,
renda, receita pública, porque somos eleitos como um
dos países mais corruptos do mundo. E somos obrigados a aceitar que, se tivéssemos o mesmo índice de
corrupção de um país como a Dinamarca, para exemplificar, teríamos uma renda per capita 70% maior do que
a que temos hoje. Ou seja, o Zezinho, que nos serve o
café, poderia ganhar 70% a mais do que ganha, como
todos os brasileiros poderiam ganhar 70% a mais do
que ganham hoje se tivéssemos os mesmos índices
de corrupção da Dinamarca, para exemplificar. Mas é
esse o modelo que o Presidente Lula prega? É esse
o modelo que ele deseja perpetuar no Brasil?
Sr. Presidente, eu creio que nós estamos em um
momento crucial da vida do País.
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O Senador Mozarildo Cavalcanti me dizia, há
pouco: já que não temos eleições primárias no Brasil,
então que busquemos uma legislação para regular este
período de pré-campanha eleitoral. Até que legislação
temos, Senador, mas ela não é respeitada. Agora, sem
dúvida, V. Exª tem razão.
Eu imagino que o maior equívoco do modelo
político brasileiro seja a ausência da sociedade no
momento de escolher candidatos majoritários. O povo
não participa, é afastado desse processo. Os partidos
decidem cartorialmente. Por exemplo, o Senador Mão
Santa, se permanece no PMDB, não seria candidato
ao Senado no Piauí, porque há um grupo que comanda a legenda e não ouve a população. Nas pesquisas,
ele ocupa uma posição de vantagem e deve ser eleito Senador. Mas, se não mudasse de partido, estaria
impedido, seria refém de uma sigla, seria prisioneiro
das ambições de alguns, que prevalecem sobre as
expectativas da população. Esse é o grande equívoco
do modelo político brasileiro.
As eleições primárias nos Estados Unidos nos
oferecem um belo exemplo de participação democrática na escolha dos candidatos. Os nossos partidos são
siglas para registro de candidaturas, perderam consistência ideológica há muito tempo. Não há respeito aos
programas partidários. Há os que ingressam na legenda
e sequer conhecem o programa. Há líderes políticos da
extrema direita que ingressam em partidos da extrema
esquerda. Nós temos exemplos, mas não vamos citar
nomes, até para não gerar constrangimentos. Essa é
a anarquia partidária no Brasil.
Então, modelo político, reforma política, legislação, respeito à lei... Enfim, estamos num momento
crucial da vida brasileira e digo isso para concluir que
a população tem de prestar muita atenção e buscar
eleger um Presidente da República moderno, talentoso, competente, capaz de promover transformações,
porque, num presidencialismo forte como o nosso, só
quando o Presidente da República lidera o processo
de reforma ela ocorre. As reformas essenciais que
possam desatrelar este País do atraso só se concretizarão se o Presidente da República eleito tiver essa
noção estratégica de futuro para o País.
Presidente Mão Santa, mais tarde falarei pela
Liderança, porque há um outro tema que deve ser explorado. Vou descer da tribuna para dar oportunidade
aos meus colegas que aqui se encontram.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após brilhante pronunciamento de Alvaro Dias, concedemos a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti,
por cessão do Senador Geraldo Mesquita Júnior.
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O Senador Geraldo Mesquita Júnior, mostrando a sua sensibilidade, o seu companheirismo, cede
a vez a esse líder do Estado de Roraima, médico e
maçom brilhante.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB –
AC. Pela ordem.) – Sr. Presidente, Senador Mão Santa,
pela ordem. Eu permutei com o Senador Mozarildo;
“permutei”, ouviu?
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI)
– Anuncio, então, que V. Exª é o próximo orador inscrito.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Aguarda ansiosamente não só o Acre, mas o Brasil.
V. Exª é o melhor líder do Mercosul. Eu vou mandar
até o líder José Serra ouvi-lo. Ninguém além de V. Exª
tem uma visão tão clara sobre o Mercosul.
Tem a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, portanto, agradecer
a V. Exª a gentileza de sempre de fazer essa introdução. Aliás, tenho ouvido de muitas pessoas que, não
fosse o minicurrículo que V. Exª faz quando nós vamos
falar, muita gente que assiste à TV Senado talvez não
soubesse quem é o Senador Geraldo Mesquita, quem
é o Senador Mozarildo. Embora apareça na televisão
o nosso nome, embaixo, dizem: “Quem é fulano?” O
telespectador ou ouvinte da Rádio Senado realmente
fica em dúvida.
Eu quero, também, agradecer ao Senador Geraldo Mesquita a gentileza de permutar comigo. O Senador Geraldo Mesquita é um patrimônio do Estado do
Acre. Inclusive, desde o seu pai, a sua família presta
relevantes serviços ao Estado. Eu espero que, nessa
eleição, ele, realmente, tenha um papel importante para
a democracia naquele Estado, para que a gente possa
pensar, efetivamente, que vale a pena fazer política.
Eu sempre ouço muita gente boa dizer assim: “O
que é que você ainda está fazendo nesse Senado? O
que você ainda está fazendo como político?” Eu digo:
“Eu estou fazendo o que toda pessoa de bem devia
fazer: não deixar espaço para os maus, porque se nós
deixarmos espaço...” Alguém que é bom, que é sério,
pode dizer: “Não, não vou entrar para a política, porque a política é uma coisa suja”. Não, a política não é
suja. Existem políticos que sujam a política, é diferente. Mas a política é uma atividade importantíssima em
qualquer democracia que se preze.
Hoje, eu quero abordar um tema, Senador Mão
Santa, sobre o qual muitas vezes a gente é questionado quando faz uma reunião, quando visita alguém ou

Sábado 1º

17839

quando passa em algum evento. Na verdade, alguns
parlamentares têm mídia à sua disposição, nos seus
Estados, e ficam garganteando o que não fazem e,
mais ainda, à exaustão, aumentando, multiplicando o
que fazem. Aí, a ênfase é para obras: “Consegui tanto
para fazer o anel viário de Boa Vista; consegui tanto
para a rodovia tal”.
Nós sabemos como é feita, aqui, a distribuição de
emendas: quem mais puxa saco mais leva. O Tribunal
de Contas da União está pondo fim a isso, Senador
Geraldo Mesquita, com atuação, inclusive, já decidida
pelo Plenário do TCU, de fiscalizar, junto ao Tesouro
Nacional e ao Ministério do Planejamento, os critérios
para liberação dessas famosas emendas.
Trata-se de dinheiro público e, como dinheiro público, devem-se obedecer os princípios da administração pública, que são:
– Legalidade – e não é legal o que se faz;
– Impessoalidade – o procedimento é pessoal: “Ah, o
fulano de tal, que defende o Governo, que puxa
o saco, tem de levar mais.” Portanto, não é impessoal, o que fere o princípio da administração
pública;
– Moralidade – isso é imoral, não é moral o que está
sendo feito;
– Publicidade – não se publica. “Por que tal emenda
foi liberada?” Não se publicam os critérios; e
– Eficiência – libera-se dinheiro, na maioria das vezes, Senador Mão Santa, para coisas que não
têm o menor efeito prático para a comunidade,
apenas porque o parlamentar, lamentavelmente, quer botar dinheiro para a obra “x” e, como
está cheio de exemplos aí, vai pegar dinheiro,
às vezes, de uma prefeiturinha do interior e de
outros órgãos.
Eu, quanto a isso, tenho a consciência muito
tranquila.
Eu quero fazer um retrospecto rápido e abordar
um ponto para o qual quero chamar a atenção.
Primeiro, tenho a consciência tranquila, Senador
Mão Santa. Tive dois mandatos de Deputado Federal
e, nesses mandatos, eu aprovei as leis que possibilitaram a criação da Universidade Federal de Roraima,
porque lá não havia um curso superior. Hoje, são 29
cursos superiores só na Universidade Federal, que
foi indutora de outras instituições de ensino superior.
Hoje, temos uma Universidade Estadual e temos uma
Universidade Virtual, também do Estado, implantadas
pelo ex-Governador Ottomar Pinto – tanto a universidade estadual, quanto a universidade virtual. E temos
outras quatro importantes instituições privadas de
ensino superior: Faculdades Cathedral, Faculdade
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Roraimense de Ensino Superior, a Faculdade Atual,
além de outras.
Então, o que parecia, para muitos, uma demagogia, ou seja, propor uma universidade federal em Roraima, hoje é um fato concreto. Hoje, nós temos, em
Roraima, a melhor relação entre pessoas que já foram
graduadas por essas instituições, pessoas que estão
cursando o ensino superior e a população. Somos o
melhor Estado nessa correlação.
É de minha autoria também a lei que criou a Escola Técnica Federal de Roraima, que, num curto espaço de tempo, evoluiu de escola técnica para Centro
Federal de Educação Tecnológica e, hoje, é o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, são
obras duradouras, são obras que ficam para gerações
e que serão responsáveis pela mudança do Estado,
como foi, em todos os países que investiram na educação, a revolução que se causou.
Isso, para mim, já bastaria para justificar os meus
mandatos de Deputado Federal, mas eu fui mais, eu
fui constituinte e, na Constituinte, briguei, desde o primeiro momento, pela transformação do Território que
eu representava, que era o Território Federal de Roraima, em Estado.
No início, Senador Mão Santa, até os colegas do
Território do Amapá eram contra, porque eles pensavam: “Como nós vamos deixar essa boca de o Governo
Federal bancar tudo – bancar os funcionários, bancar
as obras, bancar o custeio, bancar os investimentos
– e vamos ser Estado e caminhar com as nossas próprias pernas?” Eu disse: “O caminho para evoluir não
é ficar dependente do pai a vida toda. O caminho para
evoluir é sair da casa dos pais e cuidar da sua vida”.
É isso que o Estado representa. E nós transformamos
Roraima e Amapá em Estados. Hoje há uma diferença
enorme entre o tempo em que nós éramos território
federal e hoje como Estado.
Mas também, até por essa luta, Senador Mão
Santa, havia uma montanha de propostas de redivisão territorial. E o que era até inacreditável: redividir
Estados já ricos, como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, e deixar praticamente sem redivisão Estados
gigantescos, como é o caso do Amazonas, do Pará e
Mato Grosso. Por isso se criou, na Constituinte, como
norma constitucional, uma comissão para o estudo da
redivisão territorial do País. “Redivisão” – gosto muito
de frisar o termo. Não é divisão, é redivisão, porque o
País foi dividido a primeira vez quando se criaram as
capitanias hereditárias.
Pois bem, essa comissão funcionou e propôs a
criação do Estado do Tapajós no oeste do Pará, três
territórios no oeste do Amazonas e o território do Araguaia no norte do Mato Grosso.
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Outro ponto que defendemos muito, Senador Mão
Santa, na Constituinte de 88, foi a implantação do Sistema Único de Saúde. Eu, como médico, dizia que era
inacreditável que um país tivesse um modelo que nós
tínhamos antes do SUS. Hoje, o SUS está caduco, está
ultrapassado, precisa ser melhorado. Mas é verdade
que representou um avanço muito grande.
Na área da educação, também nos empenhamos muito na Constituinte, para que pudéssemos ter
normas legais que impusessem ao governo, de fato,
priorizar educação e também saúde.
Já Senador, eu propus vários projetos. Vários
já foram aprovados aqui e estão na Câmara. Eu vou
abordar depois só um deles, para o qual quero chamar a atenção. Mas, por exemplo, eu federalizei, por
ação parlamentar transformada em lei, três rodovias
estaduais que o Estado não tinha condição de manter,
de asfaltar. Foram três rodovias: a BR-431 – na qual
ainda não se aplicou nenhum recurso, apesar de que
eu o coloco no orçamento, mas não é liberado –, que
vai do Porto de Santa Maria do Boiaçu até a localidade de Jundiá, na BR-174. Esse trecho propiciaria
uma ligação intermodal do transporte fluvial vindo do
Amazonas e podendo pegar a estrada quando fosse
necessário, dependendo da época de cheia ou não do
rio. A BR-432, que liga praticamente o norte ao sul do
Estado, interligando duas rodovias federais, que são a
BR-401, que vai para a Guiana, a ex-Guiana inglesa,
e a BR-174, lá no entroncamento em Novo Paraíso,
cruzando, Senador Mão Santa, uma área enorme de
produção. Essa BR-432 era a antiga RR-170, aberta
pelo governador Ottomar Pinto quando fez a colonização daquela área. Ainda mais: e a BR-433, que vai do
Município de Normandia a Pacaraima, atravessando a
hoje reserva indígena Raposa Serra do Sol. Portanto,
a rodovia é anterior à demarcação e é perfeitamente
possível fazer-se, mas aí a execução não é mais com
o parlamentar, é com o Poder Executivo.
Também aqui eu presidi a primeira CPI das ONGs,
quando eu tive a minha consciência satisfeita de ver
que, ao contrário do que se pregava no Brasil, de que
toda ONG era pura, era sacrossanta, era onde, na verdade, só se praticava o bem, eu via no meu Estado
ONGs, principalmente voltadas para a causa indigenista, que eram um antro de pilantragens. Essa CPI
identificou dez ONGs com nítidos indícios de irregularidades. Encaminhamos para o Ministério Público e, a
partir daí, tanto o Ministério Público quanto o Tribunal
de Contas da União e a CGU constataram uma penca de ONGs picaretas. E, hoje, portanto, essa aura
sacrossanta já não existe, existem ONGs do bem e
ONGs do mal.
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Falei há poucos dias aqui sobre a LBV, que considero uma ONG do bem, uma ONG verdadeiramente
não-governamental, porque não vive de recursos do
Governo Federal.
Mas também criei várias Comissões Temporárias Externas, que tive a honra de presidir. Discutimos
a causa indígena não só no meu Estado, em relação
à Raposa Serra do Sol, mas fomos a Rondônia ver a
questão da Reserva Roosevelt. Veja só, Senador Edison Lobão, Reserva Roosevelt, o nome de um Presidente dos Estados Unidos que foi lá constatar o que
eles descobriram, por meios naquela época já existentes: que lá existia a maior e a melhor reserva de
diamantes do mundo. Fomos lá, estivemos em Mato
Grosso vendo a questão indígena daquele Estado e a
questão indígena em Santa Catarina. Em Santa Catarina se forjou a aparição de índios, que vieram até do
Paraguai, Senador Edison Lobão, trazidos pela Funai
para criar comunidades indígenas, para demarcar futuras reservas.
Então, analisamos em profundidade essa questão
e apresentamos um trabalho sério, com o apoio importantíssimo da Consultoria Legislativa do Senado, formada por consultores especializados, e apresentamos ao
Presidente Lula o nosso relatório. E pasme, Senador
Edson Lobão, essas Comissões Temporárias Externas
foram sugeridas pelo próprio Presidente Lula, por meio
do Deputado Aldo Rebelo, que era o Líder do Governo
na Câmara naquela época, depois Ministro da Relações
Institucionais. Infelizmente, as nossas recomendações
ainda não foram aceitas, mas se houver uma análise
profunda... É lógico que eu não tenho a pretensão de
dizer que fizemos um trabalho perfeitíssimo, que não
tenha que ser corrigido, mas em compensação já me
alegra saber que o Supremo Tribunal Federal acatou
várias das sugestões que nós apresentamos quando
julgou a questão da Raposa Serra do Sol.
Mas eu quero conceder, com muita honra, um
aparte ao Senador Edison Lobão, nosso querido exMinistro de Minas e Energia, que nos honra voltando
ao Senado.
O Sr. Edison Lobão (PMDB – MA) – Meu caro
companheiro, essas Comissões Externas do Congresso Nacional, em geral, prestam relevantes serviços ao
País. Eu me recordo de que fui vice-presidente de uma
delas, a das obras inacabadas. Andamos pelo Brasil
inteiro e levantamos nada menos de 1.800 obras, algumas muito importantes, que haviam sido abandonadas ao longo do tempo. Fizemos um relatório muito
bem elaborado, levamos ao Presidente da República
àquela ocasião – porque era no governo passado, não
neste governo –, e o Presidente, manifestando espanto
com o que ali nós dizíamos, garantiu-nos que nenhuma
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obra nova, salvo se de grande urgência, seria iniciada
antes que as antigas fosse concluídas. A mim me pareceu naquele momento uma decisão absolutamente
acertada. Ao que se estava procedendo era nada mais
nada menos do que desviar, malversar – digo melhor
– os recursos públicos federais e até, em alguns casos, estaduais com a contrapartida que se procedia.
Dá-nos notícia V. Exª agora de uma outra Comissão
que foi examinar a questão indígena. Acho que essa é,
de fato, uma questão que precisa ser profundamente
analisada. V. Exª tem-se esmerado no estudo desse
problema, que é um problema nacional e que precisa
ser acompanhado com o carinho que os índios merecem, com a delicadeza que o tema sugere e assim por
diante. Mas para mim chama a atenção, basicamente,
o fato de que uma das reservas se chama Presidente Roosevelt. O Presidente Roosevelt foi, sem dúvida
nenhuma, um grande estadista, ele atuou no período
da guerra e foi responsável pelo encaminhamento que
tivemos. Graças a ele, em grande parte, o mundo não
se submeteu ao nazismo. Mas daí a emprestar o seu
nome ilustre a uma reserva indígena, isso me parece
um exagero. E por que isso aconteceu? Seguramente
em razão da influência deletéria das ONGs em nosso País. Essas ONGs estrangeiras que vêm ao Brasil
tomar conta de parte do território nacional, que vêm
se envolver, se meter nas questões internas de nosso
País, e nós assistirmos a tudo isso com uma certa indiferença. São, hoje, mais de 100 mil ONGs que exercem alguma influência nas decisões fundamentais do
nosso País. E nós assistimos a tudo isso de braços
cruzados. Essa gente não se interessa, fundamentalmente, pelo Brasil. Eles têm outros interesses que
não são os nossos. Não digo em relação a todas as
ONGs. Existem algumas que até cumprem bem o seu
papel e que merecem elogios. Mas, basicamente, as
ONGs, sobretudo as estrangeiras, não vêm para cá
para defender legítimos interesses do povo brasileiro.
Portanto, eu não posso deixar de me solidarizar com
V. Exª. Não no que diz respeito ao fato de que o Presidente da República, por intermédio de seu Líder,
sugeriu uma providência que, depois, não acatou ou,
até agora, não deu consequência. Eu fui Ministro de
Estado – até recentemente – deste Governo, e me orgulho disso. Eu me orgulho de ter trabalhado com o
Presidente Lula, que é um estadista homenageado no
mundo inteiro. No mundo inteiro. Ainda ontem, a revista Time disse, para a honra do povo brasileiro, que o
Presidente Lula é um dos homens mais influentes do
universo hoje. Um dos poucos – pouquíssimos – mais
influentes do universo. Portanto, o Presidente, do meu
ponto de vista, só merece elogios. Aquilo que não foi
feito ainda em relação ao relatório a que se refere V.
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Exª, seguramente ainda se fará. É que a máquina burocrática do Governo é, de fato, pesada. E contra ela fala,
frequentemente, o próprio Presidente da República. O
Presidente não se conforma, sendo ele um estadista
e um administrador ágil, que tenha em volta dele uma
máquina que, muitas vezes, deixa a desejar. Dirá V.
Exª: “Mas por que ele não corrige isso?”. Tem feito sim,
tem corrigido muito as deficiências da máquina burocrática nacional, mas sucede que essas deficiências
constituem um habito de dezenas e dezenas de anos
e que não se corrige de um momento para outro. Mas
o Presidente tem laborado também aí no sentido de
modernizar a administração brasileira. Cumprimento
V. Exª pelos cuidados que tem com essa matéria, pelo
espírito público e pelo patriotismo com que administra
suas ações no Parlamento brasileiro.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR) –
Obrigado, Senador Edison Lobão. Fico muito honrado
com o aparte de V. Exª, tanto quando V. Exª analisa
essa questão das ONGs, que é realmente... Aliás, um
dia desses, o Presidente Lula nos deu razão, quando
disse que não era nenhuma ONG que estava inclusive
alugando barco para fazer manifestação lá em Monte
Belo que iria ensinar o Brasil como cuidar da Amazônia
e como cuidar dos índios. Fiquei feliz em ouvir isso do
Presidente Lula. Porque eu quero dizer também que,
quando nós fomos levar ao Presidente Lula o nosso
Relatório, eu, como médico, aprendi – não é, Senador
Mão Santa? –, até olhando para o paciente, a saber
quando ele esta falando ou não a verdade. E eu senti
sinceridade no Presidente Lula quando ele disse que,
realmente, encontraria uma solução que fosse boa
para todos, e não houvesse uma atitude excludente.
Mas disse para mim e para o Governador na época
que ele sofria muita pressão das ONGs, das academias, citou a USP, citou a OEA, que quando ele ia à
OEA, cobravam dele a demarcação da Raposa Serra
do Sol, e na ONU.
Eu realmente entendo que até os Ministros dele,
o da Justiça, Thomaz Bastos, que era advogado de
ONGs antes de ser Ministro da Justiça, Tarso Genro, que, lamentavelmente, diferentemente de V. Exª,
que, como Ministro, sempre pautou por uma conduta
olhando o bem do Presidente e o bem do Brasil, alguns
estão muito preocupados com o seu umbigo e com a
sua carreira política.
Então, nessa questão da Raposa Serra do Sol,
o Presidente foi levado a elaborar num equívoco. No
mínimo, um equívoco.
Como disse V. Exª, espero que ele ainda tenha
tempo de governo para corrigir alguns desvios que
aconteceram. Mas o tempo é curto. De qualquer forma, é bom que essa questão indígena, como disse V.
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Exª, mereça uma atenção maior do Congresso Nacional, especialmente do Senado, que representa os
Estados.
E há duas emendas constitucionais, Senador
Edison Lobão: uma é minha, de 1999, e uma mais recente, não sei se de autoria do Senador Valter Pereira
ou se ele é o Relator. As duas dizem o quê? A de minha autoria não tira a iniciativa da Funai nem do Executivo de identificar, de propor demarcação de terras
indígenas, mas exige que, antes de o Presidente da
República homologar, o Senado examine. Porque, no
fundo, o que ocorre quando se demarca uma reserva
indígena ecológica? Tira-se terra de um Estado. E nós
representamos os Estados. Nós temos que opinar. E nós
não aprovamos isso aqui. Nós abrimos mão de apenas
opinar. Nós inclusive não temos o direito de impedir
que a Funai faça seu trabalho nem que o Executivo
faça. Não estamos tirando também do Presidente da
República o direito de homologar.
E a outra, que propõe que alguém que está em
uma terra de boa-fé, que investiu, que explorou a terra que amanhã vira reserva indígena, seja indenizado não só pelas benfeitorias que fez, mas pela terra
que ele lavrou, de que ele cuidou e em que gastou o
seu suor.
Mas vou retomar aqui, Senador Mão Santa, o
último ponto da análise do meu trabalho como Parlamentar.
Algumas pessoas dizem: “Ah, mas só fulano
traz dinheiro para cá”. Eu tenho um levantamento, do
meu primeiro mandato e da metade deste mandato
em que estou, de mais de cem obras realizadas com
emendas minhas nos municípios do Estado. E todas
elas, Senador Mão Santa, sem nenhuma irregularidade. Todas elas feitas decentemente. Eu posso citar,
por exemplo, obras já terminadas, como a calçada
e a iluminação da avenida principal do Município do
Mucajaí, na entrada da cidade. Há um terminal rodoviário nesse mesmo Município, a estação rodoviária
que está sendo proximamente concluída, as vicinais,
as primeiras vicinais para três comunidades indígenas
que vão ser asfaltadas. Vai ser a primeira vez em que
uma comunidade indígena recebe uma estrada asfaltada, iniciativa do Senador Mozarildo, que é dito por
algumas ONGs ser inimigo dos índios. Eu sou inimigo
de ONG que explora índio, mas de índio eu sou muito
amigo. Aliás, sempre, como médico e como político,
cuidei bem dos índios.
Mas há obras também em conclusão, como lá em
Novo Paraíso, no Município de Caracaraí. Recursos
meus. Obras que foram executadas na Unidade Descentralizada de Ensino do Instituto Federal de Ensino
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Tecnológico. Sim. Eu vou, inclusive, proximamente,
apresentar o rol de emendas.
É lógico que é muito menos dinheiro, Senador
Mão Santa, do que conseguiu o Líder do Governo.
Porque eu não faço o papel dele, nem me prestaria a
fazer. Mas espero que essa coisa acabe e que todos
aqui sejamos tratados de maneira igual, desde que
apresentemos, como disse o candidato Serra, boas
emendas. As emendas têm de ser julgadas não porque foi o Senador Geraldo Mesquita que apresentou,
o Senador Mão Santa, mas pela qualidade das propostas. Isso sim.
Mas quero falar hoje, Senador Mão Santa, de um
só projeto meu. É o projeto que propõe a criação de
um colégio militar lá em Boa Vista, em Roraima. Por
que apresentei esse projeto, Senador Geraldo Mesquita? Preste atenção, Senador Mão Santa, em quantos
colégios militares há no Brasil: um em Brasília, um
em Belo Horizonte, um em Curitiba, um em Campo
Grande, um em Fortaleza, um em Juiz de Fora, um
em Porto Alegre, um em Recife, um no Rio de Janeiro, um em Salvador e um em Santa Maria. Se formos
olhar, há Estados com mais de um colégio militar, e
apenas um na região amazônica, que é o Colégio Militar de Manaus.
Apresentei um projeto de lei autorizativo, Senador
Mão Santa, em 2002 – em 2002! –, propondo a criação
de um colégio militar, autorizando o Poder Executivo
a criar um colégio militar em Boa Vista. O Relator foi o
Senador Tião Viana, lá do seu Estado. Ele aproveitou
e apresentou uma emenda propondo também a criação de uma escola militar em Rio Branco, no Estado
do Acre. Esse projeto foi aprovado aqui no Senado,
Senador Mão Santa, em 2004, portanto, antes da minha campanha de reeleição. E, na minha campanha,
eu disse que tinha apresentado esse projeto e que ia
defender a criação, tal qual defendi a universidade e
o Instituto Federal de Ensino Tecnológico.
Mas o que acontece? Esse projeto chegou à Câmara em 2004, Senador Geraldo Mesquita, já foi aprovado em algumas Comissões, chegou a ser colocado
em Plenário e está lá parado. Eu lamento muito que,
por exemplo, até haja dissonância na Câmara. Aqui no
Senado, há a jurisprudência de que o Senador pode,
sim, apresentar projeto de lei autorizativo. Na Câmara, há uma discordância quanto a isso. Ora, tem-se de
uniformizar o procedimento.
O certo é que o colégio militar está para ser julgado em plenário desde março de 2006, repito, antes da minha reeleição para o Senado. E tenho sido
cobrado. Por quê? Eu desisti do colégio militar? Não,
tenho mandado ofícios para o Presidente da Câmara,
para os Líderes dos Partidos, pedindo empenho para
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votar esse projeto. Tenho pedido ao Senador Tião Viana, que é da base aliada do Governo Lula, para fazer
também gestões, porque é inacreditável. Até peço a V.
Exª também que, como Senador do Acre, empenhese também junto ao PMDB, para que possamos votar
esse projeto.
É inacreditável, Senador Mão Santa, sabe por
quê? É apenas um projeto de lei autorizativo; não se
está dizendo que o Poder Executivo tem de criar imediatamente, não, mas nem isso é aprovado, nem isso.
Então, quero dizer que não é falta de esforço
e de trabalho, pelo contrário. Aqui no Senado, nós o
aprovamos em apenas dois anos, nas Comissões e no
Plenário. E na Câmara está desde 2004. Portanto, há
seis anos, na Câmara, e, no Plenário, para ser votado,
está desde 2006, há quatro anos, Senador Eurípedes
e Senadora Fátima Cleide. Então, é inacreditável que
isso prospere.
Apresentei uma PEC, Senador Mão Santa, cujo
relator é o Senador Demóstenes Torres, que cria uma
regra singela, Senador Geraldo Mesquita: os projetos
de iniciativas da Câmara que chegarem ao Senado
terão de ser votados em 45 dias, e os projetos de iniciativas do Senado que chegarem à Câmara terão de
ser votados em 45 dias
Por que o Poder Executivo pode ter urgência urgentíssima...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– ... e nós sequer termos um prazo? A Câmara pode
ficar anos e anos com um projeto. Aliás, recentemente,
o Senador Alvaro Dias colocou aqui que um projeto
dele que passou dez anos para ser votado foi vetado
pelo Presidente Lula. Quer dizer, o projeto ainda corre o risco de ser vetado, e, mesmo assim, a Câmara
não o aprova.
A mesma coisa acontece com o projeto de redivisão territorial dos três maiores Estados da Federação, que são o Amazonas, o Pará e o Mato Grosso,
nessa ordem. Convoco plebiscito, Senador Mão Santa,
para ouvir o povo, e a Câmara, que representa o povo
brasileiro, não o aprova. Portanto, está cerceando o
direito do povo de se manifestar. Isso é uma ditadura
parlamentar contra o povo do Amazonas, do Pará e
do Mato Grosso.
Quero encerrar, Senador Mão Santa, pedindo que
V. Exª autorize a transcrição desse documento de que
falei. Só para salientar, quero dizer a V. Exª que...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PTB – RR)
– ... o último colégio a ser criado – aliás foi reabertura. A reabertura do Colégio Militar de Curitiba foi feita
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em 1995, portanto ainda no século XX. É inacreditável
que tenhamos uma outra geopolítica e configuração
de defesa nacional e que tenhamos na Amazônia, que
representa 61% do território nacional, apenas um colégio militar.
Todo militar que vai para a Amazônia, Senador
Geraldo, veio do Rio de Janeiro, de São Paulo. E eles
cumprem uma missão com muito boa vontade. Mas por
que não formar os nossos alunos do Colégio Militar,
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além de dar oportunidade às pessoas pobres de cursarem esses colégios de alto nível de ensino?
Encerro, Senador Mão Santa, reiterando o pedido
de transcrição das matérias que aqui li.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – V.
Exª será atendido de acordo com a força regimental,
Senador Mozarildo Cavalcanti, que faz uma verdadeira prestação de contas de suas ações em defesa do
seu Estado e novas reivindicações, que garantem um
futuro melhor para aquela gente.
Agora, convidamos para usar da palavra o Senador inscrito, Geraldo Mesquita Júnior, que representa
o Acre. S. Exª é do PMDB e um dos mais profundos
conhecedores do Direito, fazendo-nos reviver a figura
de Rui Barbosa nesta Casa.
Abraham Lincoln disse: “Caridade para todos,
malícia para ninguém e firmeza no Direito”. Ele, também advogado como V. Exª.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senador Mão Santa, nosso querido Presidente nesta sessão do dia 30 de abril; Senador Mozarildo;
Senadora Fátima; Senador Eurípedes, que estava por
aqui; senhoras e senhores, o tema principal do meu
pronunciamento hoje é em torno do Direito.
Vou falar de uma iniciativa que tramita na Câmara, com o propósito de amordaçar o exercício do
Direito. Mas, antes, eu queria aqui, com muita alegria, Senador Mão Santa, parabenizar a população
do Município do Bujari, ali pertinho de Rio Branco – V.
Exª esteve lá –, pois o Município adquiriu maioridade,
completou 18 anos de existência anteontem, dia 28,
Senador Mozarildo.
Meu pai governou o Estado do Acre na segunda metade da década de 70. Fez um Governo sério,
compenetrado e voltado principalmente para estruturar o Estado, a fim de que pudéssemos incrementar o
processo de produção agrícola, principalmente. Criou
empresas importantes, para darem suporte aos produtores; abriu o banco do Estado, que inicialmente só
financiava uma meia dúzia, para financiar os pequenos
produtores; e criou uma entidade chamada Nari – Núcleo de Assistência Rural Integrada.
Em alguns pontos do Estado, Senador Mozarildo,
essa instituição concentrava todos os órgãos e atividades que estavam a serviço dos produtores: órgãos
de assistência técnica, o próprio banco do Estado,
órgãos ligados à prestação de saúde ao produtor, de
educação. Enfim, todos os órgãos se concentravam
em um núcleo.
Bujari ainda não era município na época. E o
meu pai, governando o Estado, instalou um Nari onde
hoje é o Município do Bujari. Aquilo foi se enraizando
naquela região, os produtores foram ali se instalando
e, graças à instalação do Nari, Bujari, que era um pequeno povoado, uma pequena vila, conseguiu crescer,
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inclusive em termos econômicos, de produção, etc.; e,
por fim, transformou-se num município.
O Prefeito Padeiro já é prefeito pela terceira vez,
por eleição direta. Dito isso, não precisa nem falar da
simpatia que a população de Bujari tem por ele. O Prefeito Padeiro está lá, empolgado. Eu lhe disse: “Olhe,
Prefeito, eu, na impossibilidade de estar presente aí
com vocês, nesse final de semana, vou mandar o meu
abraço da tribuna do Senado”. E o faço hoje, Senador
Mão Santa, com muita alegria, com muito prazer.
À população de Bujari, ao querido amigo Prefeito Padeiro e a todos que o ajudam a administrar, pela
terceira vez, o Município, o meu abraço, as minhas
felicitações pelos 18 anos de vida alcançados, de trabalho intenso e de desenvolvimento.
Mas, Senador Mão Santa, V. Exª falou no Mercosul
há poucos instantes, e eu acabo de vir de lá novamente, onde fui participar de uma reunião da Comissão de
Direitos Humanos do Parlamento do Mercosul, do qual
faço parte, e recebi de um parlamentar, companheiro
nosso do Paraguai, Nelson Alderete, a cópia de uma
proposição apresentada por ele no Parlamento do
Mercosul que instaura o Dia da Dignidade do Mercosul. Olha que coisa interessante! Está em espanhol,
vou tentar traduzir: Reconhecendo o trabalho de personalidades no âmbito do periodismo de investigação,
do jornalismo de investigação, fiscais (fiscais que eles
chamam lá são membros do nosso Ministério Público
aqui) e juízes que têm se distinguido em seus países
na luta decisiva contra a corrupção.
Que coisa interessante! Ele está propondo que
o Parlamento do Mercosul crie o Dia da Dignidade do
Mercosul, para relacionar e prestigiar essas pessoas,
que, na imprensa de investigação, no Ministério Público, aqui no nosso País, e no âmbito do Judiciário, se
dedicam e se destacam na luta contra a corrupção. E
agora – imaginem –, na contramão de uma proposição como essa, Senador Mão Santa, tramita na Câmara dos Deputados brasileira um projeto que, como
eu disse, segue na contramão, que objetiva intimidar,
colocar uma mordaça, impedir, dificultar o trabalho do
Ministério Público brasileiro.
Esse projeto altera as Leis nºs 4.717, de 1965,
e nº 7.347, de 1985, de modo a deixar expressa a
responsabilidade de quem ajuíza ação civil pública
popular e de improbidade temerárias, com má-fé, manifesta intenção de promoção pessoal ou visando a
perseguição política.
Senador Mão Santa, a Constituição brasileira
estabelece, no art. 127, ao tratar do Ministério Público, no § 1º, o seguinte: “ São princípios institucionais
do Ministério Público, a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional”.
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Antes de continuar a falar do assunto, Senador Mão Santa, eu queria deixar absolutamente claro
aqui que não respondo a nenhum processo, não sou
alvo de nenhuma representação do Ministério Público.
Portanto, estou aqui absolutamente a cavalheiro para
falar do assunto.
Uma matéria dessa, prosperando e sendo aprovada em nosso País, considero isso muito além de
um retrocesso institucional, Senador Mozarildo. Eu
fico imaginando, eu que sou Procurador da Fazenda
Nacional... O Procurador da Fazenda Nacional é titular da ação de execução fiscal, Senador Mozarildo. Eu
fico imaginando: se um projeto desse prosperar, abre
uma porta escancarada, para que lá na frente alguém
possa propor, por exemplo, que o Procurador da Fazenda Nacional também estaria sujeito a punições e
retaliações, atribuindo a ele, por exemplo, no exercício
da execução fiscal, má-fé ou afirmar que se trata de
uma ação judicial na qual se manifesta a má-fé. Olhe
que situação se poderia criar!
Essa proposição tem, no seu âmago, a motivação
da intimidação e é uma coisa que vem borbulhando
no nosso País, essa questão da intimidação. Ontem,
na Comissão de Relações Exteriores, o Senador Heráclito propôs, em boa hora, trazermos aqui membros
da Abin e do próprio gabinete do Presidente da República, para que eles digam por que razão abordaram um juiz. Imagine, Senador Mozarildo! A Abin teria abordado – é o que consta no noticiário – um juiz
brasileiro que teve talvez, segundo a Abin, a ousadia
de multar o Presidente da República por propaganda
eleitoral antecipada. Por sua vez, o próprio Presidente
da República espinafrou, um dia desse, num desabafo,
a Justiça Eleitoral do País, afirmando – e o País inteiro
ouviu isso: “Como é que pode a gente agora ter que
se submeter ao que manda um juiz!”
Rapaz! Olha, eu estou falando de fatos que, aparentemente, talvez não guardem correspondência uns
com os outros, mas guardam, Senador Mozarildo. Isso
é o vírus da intimidação, do autoritarismo. É esse vírus,
é sobre ele que estou falando hoje.
Você ameaçar de punição, inclusive financeira,
monetária, uma associação, uma organização que
propõe uma ação popular, uma ação civil pública;
ameaçar o Ministério Público e seus membros que,
como fiscais da lei, reúnem indícios consistentes, na
grande maioria das vezes, de provas de corrupção, de
desmando público, e provocam o Judiciário, Senador
Mozarildo, isso é intimidação! É intimidação! E viola a
Constituição, porque a Constituição prega a independência funcional do Ministério Público.
Trago aqui algumas considerações feitas por Mateus Eduardo Siqueira Nunes Bertoncini, que é Doutor
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em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Valho-me de algumas considerações suas para
aprofundar um pouco a discussão desse assunto. Ele
diz aqui o seguinte: “Segundo o projeto [esse projeto
ao qual eu me refiro]...” Vou ler o teor do projeto para
ficar bem claro a respeito do qual estou falando. Ele
diz aqui o seguinte, no art. 2º:
O art. 13 da Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965,
nº 7 347 – Lei da Ação Popular – passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 13. A sentença que, apreciando o
fundamento de direito do pedido, julgar a lide
manifestamente temerária ou considerar que
o autor ajuizou a ação com má-fé, intenção
de promoção pessoal ou visando perseguição
política, condenará o autor ao pagamento do
décuplo das custas mais honorários advocatícios.
O projeto é todo nessa linha, Senador Mão Santa. O art. 3º também altera o art. 18 da Lei nº 7.347,
para dizer o seguinte:
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei,
quando a ação for temerária ou for comprovada má-fé, finalidade de promoção pessoal ou
perseguição política, haverá condenação da
associação autora ou membro do Ministério
Público ao pagamento de custas, emolumentos, despesas processuais, honorários periciais
e advocatício”.
E, por último, o art. 4º, Senador Mozarildo, altera
o art. 19 da Lei nº 8.429, para dizer o seguinte:
Art. 19. Constitui crime a representação
por ato de improbidade ou a propositura de
ação contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor [olha que coisa impressionante] o sabe inocente ou pratica o ato de
maneira temerária.
Quer dizer, ele já está afirmando que o autor saberia, antecipadamente, que aquele que é alvo de sua
iniciativa seria inocente. É de um absurdo que chega
a... É um absurdo, mas é preocupante, exatamente
por ser um absurdo e exatamente pelo fato de a Câmara dos Deputados brasileira estar apreciando uma
matéria dessas.
Recordo aqui, Senador Mozarildo, que, no início
do Governo do Presidente Lula, no primeiro mandato,
o Ministro José Dirceu, talvez prevendo já o que acabou acontecendo com ele inclusive, réu no processo do
mensalão, difundiu, no âmbito do Governo, a necessidade de se propor uma coisa muito parecida com essa
que esse parlamentar está propondo, o que passou a
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ser chamado de a “Lei da Mordaça” do Ministério Público. Por sorte, naquela ocasião, o Governo recuou,
mas está aqui. Está aqui, revivido na proposição de um
parlamentar paulista. Acho que qualquer um poderia
ter proposto esse projeto, menos ele, porque passa a
idéia, de fato, de uma represália, uma retaliação, pelo
fato de ser um Deputado e ter a prerrogativa de propor
uma matéria legislativa. Isso beira à retaliação.
Senador Mozarildo, V. Exª deseja um aparte?
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PTB – RR) – Senador Geraldo, V. Exª, como jurista, está abordando,
com muita propriedade, com muita serenidade, essa
questão. Alguns dias atrás, eu fiz um aparte ao Senador Suplicy, quando ele disse que tinha uma proposta
de redução das férias dos juízes, da eliminação do
recesso natalino, como forma de os juízes produzirem mais. E eu disse a ele que, embora, em tese, as
coisas pudessem parecer simplistas como ele estava
colocando, tinha que se aprofundar muito mais, porque o juiz tem a responsabilidade de decidir sobre a
liberdade ou a prisão de uma pessoa; sobre a perda
ou a recuperação de bens de pessoas. Enfim, lida
com as pessoas e sua liberdade, que é a coisa mais
cara na vida de uma pessoa, e que não podia ser encarado dessa forma apenas porque há a sensação na
sociedade de que a Justiça é morosa. Portanto, teoricamente, matematicamente, eliminando as férias, os
juízes trabalhariam mais. E isso não é verdade. O que
se está provando agora – o CNJ provou – é que existe uma sobrecarga absurda na primeira instância, que
precisa de mais juízes e melhor equipamento para os
juízes trabalharem. Mas, no que tange ao Ministério
Público, é outra coisa que considero inconcebível. Não
é porque, eventualmente, um promotor tenha exorbitado de suas funções, tenha agido até de má-fé, não
é por isso que, por exemplo, se tenha de propor esse
tipo de legislação. Aliás, eu tenho conhecimento de um
ou dois casos desses em que o próprio Conselho Nacional do Ministério Público puniu o promotor. Então,
acho que o que tem de se reforçar são os conselhos,
tanto o CNJ (Conselho Nacional da Justiça) quanto o
Conselho Nacional do Ministério Público, para que eles
façam, portanto – vamos dizer assim –, a vigilância não
sobre o poder de julgamento dos juízes, nem também
sobre o poder de iniciativa do Ministério Público, mas
que, quando acontecer um desvio realmente de função,
ajam. E aí V. Exª citou a Abin. Esses órgãos de Estado
devem realmente ter, primeiro – e têm –, uma lei clara
que diga os que eles podem e que não podem fazer. E
repito: é fato que aqui e acolá esses órgãos exorbitam?
É verdade. O ser humano, até mesmo num monastério, pode cometer esses equívocos, mas eu concordo
com V. Exª. Embora eu não seja jurista, eu costumo
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dizer, com 20 anos de legislador e além de estar positivamente contaminado pela Justiça, porque tenho um
filho que é juiz em Roraima e uma filha que já foi juíza
em Roraima – e hoje é juíza aqui, no Distrito Federal
–, realmente acho, mesmo antes de tê-los, lógico, que:
sem Justiça, sem a boa aplicação da Justiça, e aí se
inclui uma atuação atenta do Ministério Público, não
há como nós garantirmos as outras liberdades. Então,
quero parabenizá-lo pela abordagem. V. Exª o está fazendo com muita serenidade: não está condenando a
iniciativa, mas está chamando à reflexão e mostrando
que, realmente, essas coisas não podem ser por esse
caminho. Parabenizo V. Exª e peço permissão de, neste aparte – eu ia fazê-lo em meu discurso –, cumprimentar os trabalhadores de todo o Brasil pelo dia de
amanhã, que é o Dia do Trabalhador, especialmente
os trabalhadores e trabalhadoras do Estado de Roraima. Amanhã não haverá sessão do Senado, porque é
sábado. Então, parabéns a V. Exª e parabéns a todos
os trabalhadores do Brasil.
O SR. GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB
– AC) – Muito obrigado, Senador Mozarildo. V. Exª
acrescenta, com seu aparte, algo valiosíssimo nessa
questão que envolve a matéria que estou tratando.
Toda instituição tem seus mecanismos de controle. O
próprio Ministério Público tem sua corregedoria, não
é? Soube, ainda hoje de manhã, que o Conselho do
Ministério Público abre a qualquer um, ao cidadão em
geral, uma janela em seu site para que o cidadão apresente fatos que tenham a ver com alguma infringência
à norma legal; fatos que digam respeito a iniciativas
no campo da corrupção.
Enfim, os órgãos têm seus próprios mecanismos
de defesa. E, como V. Exª mesmo mencionou, sabemos de um número muito reduzido de fatos ligados à
punição de membros do próprio Ministério Público. Eu
mesmo sei de alguns fatos. O Ministério Público chamou à responsabilidade membros que exorbitaram de
sua função e puniu. E puniu! Então, o que me preocupa, Senador Mozarildo, é esta insinuação: o princípio
da intimidação.
Eu quero até fazer uma retificação aqui. Quando eu me referi à notícia da abordagem da Abin a um
juiz, não foi por razões eleitorais, como eu havia dito.
É porque o juiz acolheu um pedido de liminar que tinha relação com a Usina de Belo Monte, e a Abin se
sentiu incomodada a ponto de abordar o juiz. Eu acho
isso muito inconveniente. Esse não é o caminho que a
Agência Brasileira de Informação do atual Governo deve
trilhar para tratar de questões que a preocupam.
Mas o jurista ao qual eu me referi, Senador Mão
Santa, faz ponderações aqui que devemos observar
– e ele diz aqui:
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Caso sejam aprovadas as alterações
[essas às quais eu me referi], a consequência
concreta para a população brasileira será o fim
das ações populares e das ações civis públicas destinadas a combater as irregularidades
praticadas contra o patrimônio público, pois o
cidadão ou a pessoa do Promotor de Justiça
que ousar tentar qualquer medida judicial estará sujeito a responder com o seu patrimônio pessoal e com a sua liberdade, pois o seu
trabalho será naturalmente interpretado como
uma tentativa para criar “situações vexatórias
que desgastam irreparavelmente a honra e a
dignidade de autoridades injustamente acusadas”, consoante justificativa apresentada pelo
Deputado [autor do projeto].
Partindo dessa lógica [Senador Mão Santa, continua o jurista], como ninguém admite
ser acusado justa ou injustamente, a resposta do poder político será sempre a mesma: a
imputação de responsabilidade pessoal civil
e criminal ao autor da medida, que se tornará
presa fácil nas mãos dos advogados contratados e municiados com esses contundentes
instrumentos de vingança.
‘Eu citei aqui algumas ações do próprio Presidente da República que nos fazem imaginar que, em
nosso País, o vírus da intimidação se prolifera. E eu
lembro aqui mais um ato, mais um fato, mais uma iniciativa também do próprio Presidente da República,
que manda para o Congresso Nacional, na proposta
de Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma alteração
que, a meu ver, é absolutamente preocupante, Senador Mão Santa.
A rigor, hoje, o Tribunal de Contas da União, quando constata, com provas evidentes, a irregularidade de
uma obra, seja grande ou pequena, recomenda que
o Congresso Nacional suspenda ou determine ou decrete a suspensão dessa obra até que as apurações
confirmem ou não a suspeita de irregularidade.
Pois olhe, Senador Mão Santa, o Presidente
da República manda um projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias que acaba com esse mecanismo: ele
propõe que essas obras não sejam suspensas, mesmo irregulares, até a decisão final da questão. É mais
uma iniciativa intimidatória desta vez ao Tribunal de
Contas da União, que, como toda instituição, pode ter
aqui e acolá seus equívocos, seus defeitos, mas temse mostrado para a Nação brasileira como uma instituição séria, compenetrada, apolítica, porque há uma
insistência, há uma reiterada insistência em se atribuir
ao Tribunal de Contas da União um papel político nas
suas decisões.
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O Tribunal de Contas aprecia tecnicamente a
execução dos recursos públicos e, detectando a irregularidade de uma obra, havendo indícios fortes de que
isso está ocorrendo, ele recomenda, por prudência,
que essa obra seja suspensa até que se elimine por
completo ou se confirme a suspeita de irregularidade.
Pois o Presidente da República vem na contramão e
propõe que a obra continue e só eventualmente seja
embargada ou suspensa numa decisão final que constate a irregularidade dessa obra.
Mas voltando aqui ao assunto. Essa matéria diz
respeito à intimidação do Ministério Público, do cidadão comum que vai ficar privado. Quem é que vai ter
coragem de provocar o Judiciário se lá na frente pode
estar sujeito a uma retaliação inclusive no seu próprio
bolso? Esse é o espírito, é o germe da intimidação.
Acho que, nesse campo, a Constituição estabeleceu,
com muita propriedade, a independência funcional
dos membros do Ministério Público, a possibilidade
de qualquer cidadão brasileiro provocar as instâncias
judiciárias em busca de uma resposta. Isso tudo ficará
comprometido, Senador Valter Pereira, se prosperar a
apreciação e chegar a ser aprovada uma matéria como
essa na Câmara dos Deputados.
Eu aqui já estou prevenindo a Casa, o Senado,
para a possibilidade de um instrumento desse, de intimidação, autoritário, ser aprovado na Câmara. Duvido
que a Câmara aprove. Em última instância, se aprovar, precisamos estar preparados para reagir a uma
iniciativa dessa.
No Ministério Público as instâncias estão funcionando. Existem imperfeições? Claro que existem. Mas
não podemos nos apegar às imperfeições para justificar a iniciativa de darmos um golpe de morte nessas
instituições. Porque isso seria um golpe de morte na
atuação do próprio Ministério Público, nesse espírito
democrático que a Constituição Brasileira estabeleceu
em nosso País, Senador Valter, no sentido de que o
Judiciário pode ser provocado, sim, o Ministério Público possa, sim, em face de evidências, principalmente
de atos que envolvam corrupção, tomar iniciativa de
representar contra quem quer que seja, sem prejuízo
das suas garantias funcionais.
Eu me referia – V. Exª que chegou há pouco – a
um projeto que tramita na Câmara dos Deputados, que
prevê punições severas ao Ministério Público, que impede severamente a proposição de ação civil pública,
de ação popular, porque estabelece punições aos autores dessas ações. Eu estou aqui prevenindo a Casa,
acho que a gente precisa interagir com a Câmara dos
Deputados, nós que temos companheiros lá atuando,
no sentido de preveni-los de que é necessário, é fundamental que a Câmara rejeite essa matéria. Esse é
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um instrumento de autoritarismo, de intimidação que
não pode prosperar lá e, se chegar aqui, eu já estou
de pronto manifestando o meu repúdio, Senador Valter,
e vou me bater pela sua rejeição no Senado Federal,
porque eu acho que isso seria a coroação do retrocesso do retrocesso. E nós não podemos permitir que isso
ocorra e saia principalmente do Congresso Nacional
Brasileiro, que, tempos atrás, há mais de 25 anos,
houve por bem criar todo esse arcabouço jurisdicional,
jurídico, de Direito, para que, em nosso País, a gente
possa interagir – Justiça, Ministério Público e cidadão
– no sentido de buscar sempre o aperfeiçoamento das
instituições, da própria democracia brasileira.
Portanto, esse é o alerta que me coube trazer
hoje à tribuna desta Casa, para que todos, Deputados
e Senadores, percebam a gravidade da questão. Esse
projeto vem-se insinuando ali na Câmara, rasteiramente, devagarzinho, e, de repente, numa sessão em que
os Parlamentares não estejam tão atentos, pode ser
aprovado e pode vir ao Senado Federal, Senador Mão
Santa. É um risco. Cabe a nós, inclusive, interpelarmos
nossos companheiros na Câmara dos Deputados, para
que isso não venha a acontecer.
Era isso que eu tinha a dizer nesta manhã.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Geraldo Mesquita Júnior, o Sr. Mão Santa, 3º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Valter Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– Obrigado, Senador Geraldo Mesquita.
O próximo orador inscrito é o Senador Mão Santa,
que vai fazer hoje, certamente, um dos seus pronunciamentos curtinhos, breves, como ensinam os mais
renomados oradores da história.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Valter Pereira, que preside com muita grandeza o Senado
da República, Parlamentares presentes, brasileiros e
brasileiros presentes e que nos assistem pelo sistema
de comunicação.
Senador Valter Pereira, amanhã é o Dia do Trabalho. O nosso Presidente, uma pessoa muito boa, o
Luiz Inácio, sempre diz “nunca antes”, mas houve o
“muito antes”, em tudo, aqui no Brasil e no mundo. No
mundo, este título que estão cantando e decantando,
em 1938, Hitler foi um desses, e está lá na mesma lista.
Ele não foi em 1939 porque entrou em Guerra Mundial. Então, só para dizer que o mundo teve o”antes”.
Nesse título dos mais influentes, na mesma revista,
em 1938, estava o Adolf Hitler. Todo mundo conhece,
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não é? Estava lá em 38. Não mais em 39 porque teve
a Guerra Mundial.
Atentai bem, Valter Pereira, aqui teve “antes” e
antes muito bom: Getúlio Vargas. Eu era menino, eu vi
o antes. Primeiro de maio – lembra, Valter Pereira? –,
“trabalhadores do Brasil”. Aí o velhinho falava, e tudo
o que há aí em defesa do trabalhador foi ele. Primeiro
de maio, não é?
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– Eu só não me lembro do discurso dele, Senador Mão
Santa, porque eu não estava ainda acompanhando.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Nem o de
51?
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– Eu era muito criança ainda, muito menino.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Eu nasci na
guerra. Antes de ele sair. Eu nasci em 42.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– V. Exª é que tem uma memória privilegiada.
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Daí eu me lembrar do Hitler. Eu tinha medo dele. Todo mundo tinha. E
ele ganhou esse prêmio – pesquisem – em 1938.
Então, eu quero dizer que eu vi o Getúlio no período de 50. Ele, na campanha, eu o conheci pessoalmente. O meu tio era Prefeito da minha cidade. Em 50,
eu tinha oito anos. Então, menino, eu vi o Getúlio de
branco, charuto, almoçando, deitado numa rede.
“Trabalhadores do Brasil”, tudo o que tem o trabalhador ele anunciou ao longo desses anos.
Então eu recordo isso que antes aprendi. Dia do
Trabalho. Primeiro, sou líder do Partido Social Cristão,
do filho de Deus. Atentai! Estou até tentando, não é
atentando, não, mas tentando fazer o Valter Pereira vir
e ser logo o nosso Presidente de honra no Brasil pelo
seu currículo e o seu amor. Eu o convidei muito.
Deus disse: “Comerás o pão com o suor do teu
rosto”. É uma mensagem de Deus a esses governantes para propiciar trabalho. Aí veio o Apóstolo Paulo,
esse, sim, duro, soldado, bravo, líder, que disse: “Quem
não trabalha não merece ganhar para comer”. É, teve
o “antes”.
Quando eu era menino a gente estudava latim.
Não tem o latim: bonus, bona, boni, não é? No fim, eu
só aprendi aquela da caixa de fósforo: fiat lux.
Mas La Fontaine dizia que o trabalho é um tesouro. Voltaire, o parlamentar, teve um antes, aquele
Voltaire que disse: “À majestade tudo, menos a honra”. Ele disse sobre o trabalho: “O trabalho afasta-nos
três coisas no mínimo: afasta-nos o tédio, afasta-nos
a preguiça e afasta-nos a pobreza”.
Napoleão Bonaparte, o baixinho, o líder militar
e líder político, cuja grandeza, ele mesmo disse lá na
ilha de Santa Helena, Valter Pereira, que a maior obra
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foi o código civil da França, mesmo com as conquistas militares.
Então, o Estadista disse o seguinte para o trabalhador – atentai bem, aprendam, teve o antes: “Conheci
os limites das minhas mãos” – V. Exª, Senador Valter
Pereira, está usando as mãos –, “conheci os limites das
minhas pernas, conheci os limites dos meus olhos, da
minha visão, mas não conheci o limite do trabalho”. E
construiu a maior obra administrativa da França. E a fez
uma das mais belas cidades da história do mundo.
E o nosso Rui Barbosa que está aí. Jurista como
V. Exª. Olhem como teve o antes, tanta inspiração para
comemorarmos o Dia do Trabalho! Rui Barbosa: “A primazia tem que ser dada ao trabalho e ao trabalhador”.
Ele que veio antes. Ele que fez a riqueza. O nosso Luiz
Inácio não se apegou ao Rui Barbosa. A primazia tem
sido dos banqueiros.
Valter Pereira, eu sei que há generosidade, o
Bolsa-Família é uma caridade. Pode ser até o pai dos
pobres, como Getúlio se intitulava. Mas, na verdade,
ele tem sido a mãe dos banqueiros. Nenhum banco,
aqui no Brasil, faliu.
Eu vi, na Inglaterra poderosa, o Primeiro-Ministro
enfurecido. Eu vi o Barack Obama perturbado porque
os bancos faliram. A Espanha! Aqui, não. Aqui eles
tiveram uma mãe: Luiz Inácio. Nunca antes, em lugar
nenhum, Santander, que é da Espanha, está aí no
seu balancete.
E eu disse: enganaram os velhinhos do meu Brasil. Ó Valter Pereira, eu disse aqui: aquele empréstimo
consignado é a maior imoralidade e a maior indignidade. Os aloprados enganaram o nosso Presidente.
Valter Pereira, eu conheço. Na hora em que começaram a fazer a propaganda na cabeça dos velhinhos,
com a mídia, fizeram lavagem cerebral: “É bom, empréstimo é bom”. Abraham Lincoln já tinha dito: “Não
baseie sua prosperidade com dinheiro emprestado”.
Por isso, a nação é rica.
Ô Valter Pereira, e eu dizia, eu repetia: era dever
do Governo ouvir o Senado. Para isso é que tem Senado. Nem isso! Olha aí os velhinhos. Ô Valter Pereira, olha para cá. Valter, enganaram os velhinhos! Eu
fui ver o contrato. Tudo que era casa no Brasil afora:
“Empresta-se dinheiro consignado”. E a televisão, fazendo propaganda. A imprensa, levando os velhinhos
para o abismo. Dinheiro emprestado.
Mas eles enganaram os velhinhos sabe quando,
Valter Pereira? Eu vi os contratos. O Governo os enganou. Depois que o Paim denunciava o fator previdenciário, que os arrasou, capou os seus honorários,
sonhados e merecidos, ô Valter Pereira, eles botaram
umas letrinhas bem pequenas no contrato. E os velhinhos – eu sei, eu sou médico: ou o velhinho tem miopia
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ou presbiopia, que é vista cansada, ou catarata. E os
velhos não viram nem os contratos, porque as letrinhas
eram pequenas, que os safados, os pecadores dos
banqueiros vão tudo para o inferno. Foi, está tudo aí.
O maior número de suicídio hoje é dos velhinhos,
porque caparam com o fator previdenciário e mais o
assalto que o Governo brasileiro produziu, aos velhinhos aposentados, com esse empréstimo que está
capando 40% dos seus ordenados, com fator previdenciário. Estão todos lascados!
Eu terminaria com Freud, que é o pai da Psicanálise. Ele institui, Valter Pereira, a terapia ocupacional.
O trabalho até cura. Serei breve.
O Piauí... Senador AD, o seu Estado já foi governado pelo PT? Agradeça a Deus, passe ali na Catedral
e ajoelhe e reze por todo o povo. O meu foi. Não teve
terremoto lá. O seu já foi governado pelo PT? Não. Então dê graças a Deus também, vá junto, puxe o terço
junto com o Alvaro Dias. O meu, o povo do Piauí sabe:
é pior do que um terremoto, com todo o respeito aos
irmãos chilenos por tudo o que estão sofrendo.
Mas há coisas boas, o piauiense, a bravura. Teresina, nossa capital, a primeira capital planejada deste
País. Fomos nós. Nós somos o povo mais preparado
deste Brasil. Fomos nós que, numa batalha sangrenta, expulsamos os portugueses. Eles queriam dividir
o País.
“Filho, fica com o sul antes que algum aventureiro
ponha a coroa”. O aventureiro era Simon Bolívar, que
derrubava tudo que era rei que havia aí na América do
Sul. E aí ele disse: “Eu vou ficar com o norte”. E nós,
em batalha sangrenta, botamos eles para fora, em 13
de março de 1823.
Teresina heroica! Povo mais bravo, nós, piauienses.
Ô Valter Pereira, ô AD, Rui Barbosa foi eleito em
Teresina. Olhem que coisa linda!
Alvaro Dias, o melhor Senador da República, começou sua carreira política lá em Londrina, menininho.
Era o “gostosão” como chamavam as meninas, vereador, novinho, 18 anos. Mas ele foi guindado à política
pelo Dalton Paranaguá, piauiense eleito Prefeito de
Londrina. Em todo lugar tem nossa grandeza.
Olhem aqui o orgulho... Teresina, o seu Prefeito,
o PSDB comanda a cidade há vários anos. Wall Ferraz
está no céu, Francisco Gerardo, o mais probo político, o competente Firmino Filho e agora o nosso Sílvio
Mendes, que é candidato a Governador.
Olhem aqui: quanto à desigualdade nas redes
municipais de ensino, pelo Ideb, índice de qualidade
que vai de zero a dez, em primeiro lugar – vamos ser
justos aqui, vamos ver a nota aqui: Curitiba, 5,1! Ainda
é o exemplo dado em Londrina por Dalton Paranaguá,
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do Piauí, e pelo Governo de Alvaro Dias. Primeiro lugar.
Eu não lhe disse que V. Exª era brilhante? O PSDB é
um partido muito forte.
Têm medalha de ouro o José Serra, o Aécio e
o Alvaro Dias. Nenhum milímetro José Serra e Aécio,
está aqui. Quem planta colhe.
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Só essa classificação da educação do Estado de V. Exª está importante. Está aqui. (Fora do Microfone.)
É de zero a dez. Primeiro lugar: Curitiba, Campo Grande também, 5,1. É a sua. Olha aí: 5,1. Empataram.
Aí vamos aqui, depois desce. Então, Rio de Janeiro, 4,5. E aí empata, Teresina, 4,4. Então, Teresina
ganha de Vitória; Teresina ganha de Goiânia, ganha de
São Paulo. Teresina ganha de Boa Vista e de outras.
Então, eu quero dizer que nem tudo foi.... Mas é
porque a capital foi Governada pelo PSDB ao longo
dos anos. Então, salvou-se.
E o Prefeito de Teresina, Sílvio Mendes, que é filho
do modelo administrativo de Wall Ferraz, que me elegeu
para governar o Piauí... Ele era o candidato a Governador, eu era o Vice. Ele desistiu porque não deixou a
Prefeitura, aí eu peguei a bandeira. Deus e o povo do
Piauí me fizeram Governador, e eu estou aqui.
Então, veio desse Wall Ferraz, que três vezes
foi Prefeito, modelo do PSDB; Francisco Gerardo, o
homem mais probo e mais correto que eu conheci na
minha vida; Firmino Filho, homem dinâmico, com competência, e, agora, Sílvio Mendes, que teve a coragem
de largar a Prefeitura, atendendo à esperança do povo
do Piauí, que é a esperança de alternância do poder.
Ele largou e a entregou para o PTB, que é base aliada
do Governo que tinha lá.
Essas são as nossas palavras, esse entusiasmo.
E o desastre. O que é bom de Teresina... Está
aqui: “MEC sequestra recursos de 200 municípios”.
Atentai bem! E eu ia pedir, então, diante dessa desgraceira que já houve no Piauí, a Sua Excelência o
nosso generoso Presidente que se sensibilize pelos
anos que perdemos do governo do Partido dos Trabalhadores do Piauí.
Olha, o MEC sequestra recursos. Dizem que erraram no cálculo e estão capando cidades. Então, eu
reivindicaria aqui, em nome do Presidente Francisco
Macedo: “APPM reage e acusa governo federal de máfé”. Estão capando, estão tirando o dinheiro da educação, viu, Senador AD? Das cidades do Piauí, eles vão
capar: de São Raimundo Nonato, R$122 mil; de São
Pedro do Piauí, R$90 mil...
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(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Só este pedido:
um minuto, igual ao Pai-Nosso. (Fora do microfone.)
De São Pedro do Piauí, R$90 mil; de Tanque do
Piauí, R$19 mil; de Santa Filomena caparam R$29 mil;
de Piracuruca, R$130 mil; de Picos, R$267 mil; de Patos
do Piauí, R$36 mil; de Nova Santa Rita, R$38 mil; de
Matias Olímpio, R$50 mil; de Luís Correia, R$182 mil
– é lá no meu litoral –; de Lagoa do Sítio, R$37 mil.
Então, nós, que representamos o Partido Social
Cristão, que diz “pedi e dar-se-vos-á”, pedimos a Sua
Excelência o Presidente da República, porque já nos
prejudicamos muito só com o Governo do PT que lá
se instalou, que ele tenha sensibilidade.
Ô Valter Pereira, é bom vocês verem seus Municípios, porque são 200; disseram que deram demais
e estão capando dos Prefeitos. Citei os Municípios
piauienses, mas é lógico que a nossa reivindicação é
pela educação.
Quero dizer ao povo do Piauí e do Brasil: vai haver
eleições, graças ao Senado, que garantiu a alternância
do Poder, e a democracia se caracteriza por divisão de
poder – Poder Executivo, Judiciário e Legislativo – e
alternância do poder. Os Estados Unidos, modelo, fazem a alternância do poder. O máximo são oito anos.
Não pode. Franklin Delano Roosevelt foi à guerra. Eles
não iriam fazer duas guerras: uma política e a outra,
não é, Valter Pereira?
Nós somos guiados pela alternância do poder e
por essa esperança. Como diz o apóstolo Paulo...
(Interrupção do som.)
O SR. MÃO SANTA (PSC – PI) – Perder a esperança, Valter Pereira, é um pecado e, segundo Ernest
Hemingway, é uma estupidez. Então, o povo do Brasil
e do Piauí vive hoje na esperança de alternância do
poder, tanto no Brasil como no Piauí, que se instalou,
Senador Alvaro Dias, com o tripé: mentira – como
mentem! –, corrupção: – como roubam! – e incompetência, como são!
Então, vivemos dessa esperança de alternância
de poder no Piauí e no Brasil.
Agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB – MS)
– Antes de anunciar a próxima oradora inscrita, que é
a Senadora Fátima Cleide, queremos registrar aqui a
presença de numerosos estudantes, jovens e crianças
que vêm ao Congresso Nacional, que vêm ao Senado
conhecer não só as instalações desta Casa como também o seu funcionamento. E aqui aproveitaram para
sorver um pouco do discurso do Senador Mão Santa,
que, ao final, aproveitou para ministrar uma ligeira noção de democracia, de funcionamento do Legislativo,
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o que já vale para todos aqueles que vieram a esta
Casa neste momento conhecer o Legislativo brasileiro,
especialmente o Senado da República.
Portanto, nós homenageamos os estudantes de
ensino médio da Cooperativa de Ensino de Quirinópolis, Estado de Goiás, que estão aqui acompanhados de
vários educadores, que os trouxeram para conhecer o
Senado da República.
Obrigado pela distinção de vocês. Que vocês
tenham uma noção exata de como funciona o Legislativo brasileiro.
Reassume a Presidência o Senador Mão Santa.
Antes, porém, convoco a próxima oradora, que
é a Senadora Fátima Cleide.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero também fazer
as minhas homenagens aos estudantes que visitam
as dependências do Senado Federal, do Congresso
Nacional. Quero dizer que é uma grande alegria falar
nesta manhã de 30 de abril, Dia Nacional da Mulher. É
uma grande alegria também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, poder vir a esta tribuna, nesta manhã, para
trazer informações importantes para o meu Estado, o
Estado de Rondônia.
Ontem, nós estivemos em uma reunião da base
do Governo, com o Presidente Lula – o Senador Valter
também esteve lá –, em que decidimos uma estratégia de votação dos projetos que são muito importantes para a Nação, que dizem respeito ao desenvolvimento da exploração do pré-sal neste País. Uma das
discussões que promovemos diz respeito ao destravamento da pauta de votações do Senado Federal e
à votação, na terça-feira, dia 04 de maio, da Medida
Provisória nº 472.
Eu queria dizer, Senador Mão Santa, que nós,
da Bancada de Rondônia no Senado Federal – eu, o
Senador Valdir Raupp, o Senador Acir Gurgacz e todos
os nossos Deputados Federais, coordenados pelo Deputado Eduardo Valverde –, construímos, nas últimas
semanas, uma proposta de texto para oferecer uma
emenda à Medida nº 472. Isso já está dialogado com
o Governo, com o Ministério do Planejamento, com
o Ministério das Relações Institucionais e, também,
com o Relator da Medida Provisória nº 472, Senador
Romero Jucá, para que a gente possa oferecer esse
texto como emenda à medida provisória, para resolver
a regulamentação da Emenda Constitucional nº 60, de
minha autoria, que trata da transposição dos servidores públicos do Estado de Rondônia, contratados no
período de 1981 a 1991, e fazer justiça, de vez, para
com o Estado de Rondônia.
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Eu fico muito feliz, Sr. Presidente, porque sei da
aquiescência do Governo. Sei, também, que a Oposição não se contrapõe a essa medida, que é de suma
importância para o Estado de Rondônia.
Eu queria também falar, Sr. Presidente, hoje, dia
30 de abril, Dia Nacional da Mulher, da minha alegria,
como mulher, como Senadora da República, neste momento em que nós temos nosso Presidente da República sendo eleito, pela opinião pública internacional,
como o homem mais influente do mundo.
O Presidente Lula não foi eleito pela revista Time
o homem mais influente do mundo por ser uma celebridade do mundo artístico ou do mundo cultural.
O Presidente Lula foi eleito o homem mais influente do mundo por conta das políticas públicas que
estão sendo desenvolvidas neste País, por conta do
Programa Fome Zero, citado, inclusive, no editorial da
revista Time, que fala, também, da trajetória de vida e
da trajetória política desse homem chamado Luiz Inácio
Lula da Silva, de quem eu tenho muito orgulho.
Eu me sinto muito feliz por ser Senadora da República no momento em que o nosso Presidente, por
todos os órgãos internacionais de imprensa, é citado
como o homem mais influente do mundo. Eu me sinto
feliz e orgulhosa porque, aqui, falo em nome de muita gente que, nos últimos 30 anos, neste País, sofreu
muito, muita discriminação, muito preconceito por representar as demandas da classe trabalhadora deste
País.
Hoje, fico muito feliz porque essa indicação do
Presidente Lula como o homem mais influente do mundo se dá por conta do maior volume de investimentos
na educação que a gente já teve neste País, se dá pelo
combate à fome, se dá por um conjunto de políticas
que foram planejadas e que estão sendo executadas
para superar a pobreza neste País.
Como disse o Presidente Lula em recente pronunciamento, saudando, pelo Dia do Trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras, nós já podemos dizer: “Não somos mais um País majoritariamente
pobre”. Quase 70% da população, hoje, faz parte das
classes A, B e C. Isso não é pouca coisa. Isso é resultado de política pública feita com seriedade, com
honestidade, principalmente – principalmente – com
aquilo que foi, durante muito tempo, resultado de muita
luta do povo brasileiro.
Eu queria dizer, também, que fico muito feliz
porque isso que eu chamo de premiação para o povo
brasileiro, que é a eleição do Presidente Lula como o
homem mais influente do mundo, neste dia 30 de abril,
que se avizinha do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, se
dá por conta das políticas públicas – repito – de su-
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peração da pobreza no nosso País, que implicaram,
diretamente, na geração de empregos.
Eu fico particularmente feliz com a matéria do jornal O Estado de S. Paulo, do dia 26 de abril, que diz:
IBGE: 50,7% dos trabalhadores brasileiros têm carteira assinada. (...) pela primeira vez
em 16 anos, metade dos trabalhadores das
metrópoles do País tem a carteira assinada
pelas empresas do setor privado.
A informalidade nas metrópoles está em
um de seus níveis mais baixos: 36,7% dos ocupados (18,1% trabalham sem carteira assinada
e 18,6% por conta própria). Em fevereiro, os
empresários respondiam por 4,5% do total,
militares e funcionários públicos por 7,5%.
(...) Em número absolutos, significa 11
milhões de pessoas com carteira assinada
nas grandes cidades.
Eu me lembro que uma das grandes propostas,
eu diria até o carro-chefe da campanha do Presidente
Lula em 2002, era a geração de 10 milhões de empregos. Superamos essa marca, Sr. Presidente: temos 11
milhões de empregados.
Eu também fiquei muito feliz, na tarde de ontem,
quando encontrei uma senhora que me disse: “Senadora Fátima, eu não tenho dúvida de que a Dilma será a
nossa próxima Presidente. Diga a ela que continue as
políticas de emprego que o Presidente Lula iniciou.”
Isso é apenas o início, porque o povo brasileiro, hoje, já sabe o que quer, e o povo brasileiro, hoje,
não se impressiona mais com aquela velha política da
avestruz, que, ao invés de ir à luta, planejar e executar
políticas públicas, enfia a cabeça no buraco ou, como
diz um grande amigo meu, a política do vira-lata.
Essa senhora me pediu que eu dissesse à Dilma, nossa pré-candidata do Partido dos Trabalhadores
à Presidência da República, que continue investindo
principalmente nos concursos para empregos públicos,
Senador Mão Santa, porque ela reconhece, e ela me
falava em nome de milhares de pais e mães deste País,
que têm seus filhos na idade entre a adolescência e a
juventude, com a segurança de quem sabe o que está
falando. Ela me dizia: “Hoje acredito que meus filhos
terão um futuro melhor.” Hoje está sendo substituída
neste País a política da terceirização, de precarização
do serviço público, por uma política de valorização e
formação de um quadro de servidores públicos que
trabalhem pela melhoria e pela efetiva condição de o
Estado brasileiro dizer: somos um Estado democrático
de fato; os servidores públicos são efetivamente concursados e não terceirizados.
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Quero também, Sr. Presidente, registrar neste
dia que a premiação que recebe o Presidente Lula
se dá também em função do seu trabalho frente à
política externa neste País. Recentemente, o Ministro
Celso Amorim foi citado pela imprensa americana – e
alguns gostam muito de citar – como o melhor Ministro de Relações Exteriores do mundo. Isso não se dá
aleatoriamente, Senador Valter Pereira; isso se dá em
função de que, hoje, o Presidente deste País, ao entrar
nos Estados Unidos, não tem mais de tirar os sapatos
para ser revistado. O nosso Presidente, hoje, o nosso
País, o nosso Ministro de Relações Exteriores, têm
feito uma política que coloca o Brasil em uma posição
soberana diante do mundo.
A política de combate à pobreza que está sendo
desenvolvida neste País com o combate à fome hoje
serve de exemplo para todos os países do mundo. O
Presidente Lula é reconhecido como um grande Líder
por conta, justamente, da forma como ele está trabalhando, buscando construir parcerias para que a gente
possa ter cada dia mais paz no mundo, e a gente não
terá paz se não tiver superação da fome e da pobreza
no mundo. E é o Presidente Lula que os grandes Líderes
deste mundo ouvem quando querem tratar de políticas
que contribuam com o caminho da paz no mundo.
Mas eu queria, Sr. Presidente, também aqui fazer
a minha homenagem aos trabalhadores deste País pela
passagem de 1º de maio. Eu acredito que tudo que eu
já disse aqui anteriormente é motivo para que a gente
possa celebrar os avanços e as conquistas obtidas no
mundo do trabalho neste País nos últimos 7 anos.
Queria fazer uma saudação especial a todos os
trabalhadores e trabalhadoras, tanto urbanos quanto
rurais, mas queria fazer saudação especial aos trabalhadores do serviço público do meu Estado de Rondônia,
especialmente aos trabalhadores em educação. E queria
dizer também que nesta semana, dia 27 de abril, nós
comemoramos o Dia da Trabalhadora Doméstica.
Muito tem sido feito neste País para melhorar a
vida dessas mulheres. Hoje, sendo Dia Nacional das
Mulheres e amanhã, o Dia do Trabalho, eu não poderia aqui me esquecer de falar da importância dessas
mulheres, porque 95% dos empregados no trabalho
doméstico são mulheres neste País. Ainda temos uma
luta muito grande a travar, principalmente no campo da
legislação, para que a gente possa restituir a autoestima
desse importante setor da sociedade. A mulher, por si
só, já tem o preconceito contra o seu trabalho. O trabalho da mulher não é visto como trabalho efetivamente
e por isso temos profissões, como a de enfermeira ou
a de professora, que não são dignamente remuneradas. Há o preconceito de que devemos apenas ser
cuidadoras, reprodutoras e, por isso, não merecemos
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ter salário digno. Apesar das mudanças acontecidas,
precisamos avançar na legislação.
Eu gostaria muito de que o Senado Federal se
debruçasse o mais rápido possível para aprovar o projeto da Senadora Serys Slhessarenko, do meu Partido, do Estado do Mato Grosso, que busca resgatar a
dignidade do trabalho doméstico deste País.
Queria dizer que, entre esses 95% de mulheres
ocupadas no trabalho doméstico no Brasil, 61% são
negras, o que nos leva a crer que a desvalorização do
trabalho doméstico ainda carrega, além do preconceito,
resquícios da escravidão, que nós precisamos superar.
Apenas 14% desses 95% de mulheres que atuam na
atividade doméstica têm carteira assinada.
Mas nós temos um dado que, embora ainda triste,
merece celebração. Em 1998, Senador Eurípedes, 490
mil meninas entre 10 e 17 anos trabalhavam como domésticas neste País. Esse dado decresceu. Em 2008,
são 323 mil meninas no trabalho doméstico. Mais de
100 mil já conseguimos retirar. Mas, ainda temos esse
desafio para superar.
Eu queria, Sr. Presidente, para concluir, mandar
um grande abraço para todas as nossas trabalhadoras
domésticas deste País, para as meninas que chamo de
secretárias e que trabalham na minha casa, Adriana,
Diana, Dora, e também mandar um abraço para todos
os nossos trabalhadores urbanos e rurais no Estado
de Rondônia. Amanhã, no meu Estado, haverá várias
festas. Infelizmente, não poderei participar de todas.
Mas gostaria, para concluir efetivamente, Sr. Presidente, de deixar registrada aqui a fala do Presidente
Lula no pronunciamento que fez à Nação no dia de
ontem. Ele disse:
Só é rico o país que descobre que o povo é a
sua maior riqueza.
O Brasil é um País sem limites para crescer não
apenas porque tem grandes riquezas naturais, mas
principalmente porque tem um povo generoso, forte
e criativo.
E eu acrescentaria às palavras do Presidente
Lula: trabalhador.
Um povo maduro, que sabe escolher, que trabalha
duro e não desperdiça oportunidades. Um povo que
soube trazer nosso País até aqui e que saberá continuar conduzindo o nosso Brasil no rumo certo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA FÁTIMA CLEIDE EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso
I e § 2º, do Regimento Interno.)
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Jornal O Estado de S.Paulo,
26 de abril de 2010
IBGE: 50,7% DOS TRABALHADORES
TÊM CARTEIRA ASSINADA
São Paulo – Décimo terceiro salário, férias renumeradas, fundo de garantia e aposentadoria não são
mais privilégios de uma minoria de brasileiros.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que, pela primeira vez em 16
anos, metade dos trabalhadores das metrópoles do
País tem a carteira assinada pelas empresas do setor privado. A fatia de contratados em regime de CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho) atingiu 50,3% do
total de ocupados em janeiro e 50,7% em fevereiro,
conforme o IBGE.
A informalidade nas metrópoles está em um de
seus níveis mais baixos: 36,7% dos ocupados (18,1%
trabalham sem carteira assinada e 18,6% por conta
própria). Em fevereiro, os empresários respondiam
por 4,5% do total, militares e funcionários públicos
por 7,5%.
É a primeira vez que o setor privado emprega
com registro metade dos trabalhadores das grandes
cidades desde março de 1994, quando a abertura da
economia, o câmbio valorizado, e a expansão dos serviços fechavam vagas nas indústrias.
Em números absolutos, significa 11 milhões de
pessoas com carteira assinada nas grandes cidades.
O resultado de março será divulgado na quinta-feira.
Para analistas, a previsão é de alta comparada aos
49,3% de vagas formais de março de 2009. A tendência de avanço da fatia de trabalhadores com carteira é
consistente. Em março de 2004, respondia por 43,9%
dos ocupados, saltou para 45,7% em março de 2006,
48,3% em março de 2008.
“A formalização do trabalho e a recuperação dos
salários demonstram como o Brasil saiu rápido da crise”, disse o secretário-geral da Confederação Única
de Trabalhadores (CUT), Quintino Severo. Para o economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI),
Flávio Castelo Branco, “é um círculo virtuoso, porque
a expansão da economia gera mais formalização, que
volta a alimentar o crescimento.”
Durante o discurso da Srª Fátima Cleide,
o Sr. Valter Pereira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mão Santa,
3º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) –
Após belo pronunciamento da Professora e Senadora
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Fátima Cleide, se S. Exª me permitir, quero dizer que o
que eu entendo de mais positivo do Governo do nosso
Presidente da República foi a valorização do salário
mínimo. Quando aqui adentramos, era em torno de
US$70. Hoje, com o apoio, o auxílio, do Senado da
República, está em torno de US$250. Satisfaz a mensagem deixada por Rui Barbosa, o pai da nossa Pátria,
da primazia do trabalho e do trabalhador. Parabéns.
A SRA. FÁTIMA CLEIDE (Bloco/PT – RO) – Obrigada por me lembrar do salário mínimo, Presidente.
Há oito anos, a nossa luta era para que, neste País,
o salário mínimo chegasse a US$200. E hoje, graças,
claro, a todo o povo brasileiro, ao Congresso Nacional
e ao Presidente Lula, nós superamos esta que já não
é mais uma bandeira, mas uma política do mundo inteiro: a valorização do salário mínimo.
O SR. PRESIDENTE (Mão Santa. PSC – PI) – A
mesma lembrança eu fiz ao extraordinário Ministro do
Trabalho Carlos Lupi. Em Genebra, quando eu representava este Senado, ele tinha cinco minutos para falar
e eu lhe disse que terminasse com isto: a melhor obra
foi a valorização do salário mínimo. E ele terminou o seu
discurso rápido, de apenas cinco minutos, com essa
frase de Rui Barbosa, da valorização do trabalho.
E agora, Valter Pereira, esse extraordinário homem que vive o Direito, que ama o Direito, não é? Ele
revive Rui Barbosa nesta Casa, que disse que só tem
um caminho e uma salvação: a lei e a justiça.
O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, um reparo só, Senador
Mão Santa: há uma distância quilométrica entre este
modesto advogado e o ícone do Direito que a todos
nós ilumina, o grande Rui Barbosa. Mas, de qualquer
forma, eu agradeço a distinção de V. Exª.
Sr. Presidente, dirijo-me a esta tribuna hoje para
fazer um registro comemorativo a um pacifista. Um
pacifista que comanda uma entidade mundial, que
trabalha pela paz, pela solidariedade, pelo respeito à
dignidade e aos direitos humanos.
Todavia, ao chegar no Senado, fui surpreendido por uma infausta notícia. Morreu nesta manhã, na
cidade de Aquidauana, no meu Mato Grosso do Sul,
um dos mais ilustres coestaduanos, um dos mais notáveis políticos do meu Estado, o ex-Governador José
Fragelli.
Tendo em vista que o político falecido exerceu
os mais diversos mandatos eletivos, como Deputado
Estadual, Deputado Federal Constituinte, Senador da
República e, com extraordinária dignidade, exerceu a
Presidência desta Casa e, eventualmente, até a Pre-
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sidência da República, entendi que deveria fazer uma
homenagem a esse ilustre brasileiro que tanto dignificou o exercício da atividade política, especialmente a
atividade parlamentar.
Aos 94 anos de idade, Fragelli era casado com
Dona Lurdes, com quem tinha dois filhos: Nei e Nelson
Fragelli. Filho de Corumbá, nasceu em 31 de dezembro de 1915. Bacharelou-se em Ciências Jurídicas e
Sociais, pela Faculdade de Direito de São Paulo, em
1938. Em Campo Grande, foi professor e diretor do
Colégio Oswaldo Cruz. Nos anos 40, exerceu a Promotoria de Justiça e, logo em seguida, começou uma
longa e muita honrada carreira política.
Foi Senador nesta casa, Sr. Presidente, de 1980
a 1987 e exerceu a Presidência de 1985 a 1987. E veio
para esta Casa depois de ter sido Governador de Mato
Grosso antes da sua divisão. Portanto, representava,
na verdade, naquela ocasião, os dois territórios: o de
Mato Grosso e o de Mato Grosso do Sul.
Quando esteve no exercício de mandato de Senador, realizou um trabalho de grande profundidade.
Foram 2.649 pronunciamentos e 641 projetos de lei.
Alguns desses projetos ainda hoje produzem grandes
repercussões, especialmente na proteção ambiental,
como, por exemplo, a chamada Lei Fragelli, que criminaliza o contrabando, a apreensão irregular de animais silvestres.
Ele teve uma participação marcante em 1983, na
articulação da candidatura do ex-Governador Tancredo
Neves. Naquele ano, organizou um grupo de quatorze
Senadores, que foi até as Minas Gerais para dizer que
Tancredo representava o consenso, que Tancredo poderia ser a ponte para sair da ditadura e ingressar na
democracia. Logo depois desse encontro, teve uma
grande articulação com o Senador Pedro Simon, com
o PMDB, para dizer que se o PMDB levasse o nome
do então Governador Tancredo Neves ao Colégio Eleitoral, teria nele um apoio decisivo.
Portanto, Sr. Presidente, a passagem do Senador
José Fragelli por esta Casa teve momentos de grande
relevância, porque, efetivamente, apesar de não estar
no MDB, que era a síntese da resistência democrática, seu compromisso era com a sociedade que exigia
o fim da ditadura.
Fui, durante o início da minha carreira política,
ainda jovem, um oponente gratuito do Senador, do
ex-Governador José Fragelli. Afinal, V. Exª, que conhece a história deste País, sabe muito bem do clima
de radicalismo que existia à época entre a Arena, que
sustentava o regime, e o MDB. E nós estávamos sintonizados com aquele clima.
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No entanto, em Mato Grosso do Sul e no Brasil, a
imagem que sempre foi preservada do ex-Governador
e do ex-Senador José Fragelli era, sobretudo, a imagem de um homem íntegro, de um político que nunca
foi fustigado por quaisquer denúncias de deslizes que
pudessem conspurcar, que pudessem denegrir a imagem que construiu ao longo da sua carreira, ao longo
da sua vida. Portanto, foi um político exemplar, que só
trouxe para a sociedade brasileira motivo de orgulho
de tê-lo nos vários postos que ocupou.
Ao fazer esse registro, quero dizer que a política
brasileira empobrece com a perda de um político dessa estirpe, que começa a dar sinais de extinção em
nosso País. Quem acompanha a vida pública brasileira
sabe que os maus costumes estão-se alastrando como
praga de gafanhoto, em todos os cantos deste País.
E Fragelli foi de uma estirpe diferente, de uma estirpe
que preservava a honra, a dignidade, a honestidade, a
condução reta nos negócios públicos e que, por isso,
merece as nossas homenagens.
Foi, no exercício da Presidência do Congresso, ocupante da Presidência da República. Exerceu,
por dois ou três períodos, a suprema magistratura do
País na ausência eventual de seus titulares. Portanto,
Mato Grosso do Sul, perde não só um ex-Deputado,
um ex-Constituinte, um ex-Senador da República, um
ex-Presidente que tanto dignificou esta Casa, mas
também alguém que exerceu a suprema magistratura
do País.
Sr. Presidente, queremos fazer esse registro,
adiando para segunda-feira o pronunciamento que faríamos hoje, a fim de prestar uma homenagem a uma
outra grande figura, a uma expressão que tem o respeito internacional na luta pela dignidade da pessoa
humana e que, na própria segunda-feira, tem todas
as razões para rejubilar-se, para comemorar, junto
com os seus discípulos, mais um aniversário do seu
comando à frente de uma grande entidade que prega
a solidariedade universal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Valter Pereira,
o Sr. Mão Santa, 3º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Eu convido V. Exª para assumir a Presidência, porque vou falar pela Minoria, e subscrevo, na íntegra,
as palavras de V. Exª, manifestando também a minha
solidariedade à população de Mato Grosso do Sul,
especialmente aos familiares do líder político José
Fragelli.

Maio de 2010

O SR. VALTER PEREIRA (PMDB – MS) – Eu gostaria, também, Sr. Presidente, de submeter à apreciação de V. Exª um voto de pesar, a ser encaminhado à
família enlutada do eminente brasileiro José Fragelli.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– V. Exª será atendido na forma do Regimento.
O Sr. Alvaro Dias deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Valter Pereira.
O SR. ALVARO DIAS (PSDB – PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Valter Pereira, há temas que atendem aos interesses
nacionais, e há aqueles que, embora não sejam tão
abrangentes, atendem às expectativas de milhares
de brasileiros.
Há algum tempo venho sendo convocado a abordar, desta tribuna, uma questão que passo agora a
expor. Há uma preocupação que deve ser salientada
aqui, referente ao drama enfrentado por muitos moradores de loteamentos implantados na moldura de
condomínios urbanos, que vêm sendo perturbados
pela cobrança judicial de taxas condominiais pelas
associações de bairro.
Muitos moradores nessa situação encontram-se
sob a ameaça da perda de suas casas em decorrência
de penhoras havidas por força de decisões judiciais
destinadas ao pagamento de controvertidos débitos
junto às referidas associações, em que pese haver
decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça reconhecendo a ilegalidade de muitas dessas cobranças.
A questão envolve a formação de diversas associações de moradores em loteamentos fechados,
muitas das quais com a conivência ou autorização
expressa das municipalidades, as quais, em razão
de considerarem-se “condomínios atípicos”, pretendem cobrar “taxas” mensais indiscriminadamente de
todos os moradores existentes na área de abrangência estatutária do respectivo loteamento ou bairro, a
título de rateio das despesas, tais como as referentes
à vigilância, limpeza, custeio próprio, conservação e
embelezamento das áreas comuns.
Em princípio, a fixação da cota-parte de cada
morador seria feita por deliberação em assembleia
geral, em que são fixados os valores das despesas
e dos rateios com que cada um deve contribuir. O argumento utilizado pelas associações para a cobrança
indiscriminada é o de que elas devem ser consideradas “condomínios atípicos”, “especiais” ou, ainda,
“informais”, para o efeito de imposição da cobrança a
todos os moradores, a teor do que dispõe o art. 3º do
Decreto-Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967, segundo
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o qual devem ser aplicados aos loteamentos a Lei nº
4.591, de 16 de dezembro de 1964, “equiparando-se o
loteador ao incorporador, os compradores de lotes aos
condôminos e as obras de infraestrutura à construção
da edificação”. As associações alegam ser contrárias
ao direito que alguns moradores alegam ter de, mesmo
em se beneficiando dos serviços prestados pelas associações, não pagarem as respectivas contribuições
mensais, independentemente de adesão ao ato que
instituiu o encargo.
Constata-se, nos tribunais estaduais, que há
precedentes jurisprudenciais, segundo os quais, se o
morador ocupa imóvel situado dentro da área de abrangência da associação de bairro, não é permitido a ele
negar-se ao pagamento das cotas mensais, porquanto
usufrui dos serviços prestados e das benfeitorias realizadas pela associação – mesmo que não solicitados
–, de modo que não se afiguraria equânime, nem jurídico deixar de realizar a devida contraprestação, sob
pena de enriquecimento injusto.
O que precisa ser ressaltado desta tribuna: nosso
ordenamento jurídico não admite a adesão associativa compulsória, conforme prevê o art. 5º, inciso XX,
da Carta Magna, ao assegurar, expressamente, que
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado”. Essa é uma imposição que
desconsidera o desejo do envolvido.
É inquestionável que a Constituição assegura a
qualquer pessoa a liberdade de não ingressar em nenhuma associação contra sua vontade, tampouco de
manter vínculo de permanência, de modo que não há
como impor a alguém o ato de adesão ou de permanência em uma associação.
A Ministra Nancy Andrighi – que foi acompanhada, unanimemente, pela Terceira Turma do STJ – aderiu ao entendimento do Ministro Fernando Gonçalves,
segundo o qual:
“o dever de pagar ou não contribuições
a associação que administra e mantém determinado loteamento, sem a efetiva constituição
de condomínio, nos termos da Lei nº. 4.591/64,
constitui obrigação autônoma que não acompanha a transferência da propriedade sobre
terreno participante de tal loteamento (...)”, de
modo que “as taxas de manutenção criadas
por associação de moradores não podem ser
impostas a proprietário de imóvel que não é
associado, nem aderiu ao ato que instituiu o
encargo”.
Poderíamos reproduzir outras decisões, mas
creio que não há necessidade, em razão do conteúdo
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e da solidez da argumentação exposta nessas decisões aqui referidas.
Com base na melhor doutrina e jurisprudência,
nós podemos afirmar que:
1) Em hipótese alguma, pode uma associação de
bairro compelir os moradores de um determinado
loteamento, não condominial, a contribuir para o
rateio de despesas, caso esses moradores não
sejam associados ou tenham se desligado dessa
associação. É o que a jurisprudência prevê.
2) Não importa que as despesas tenham sido realizadas em prol de toda a comunidade, pois, além de
não ser lícita a delegação pelas municipalidades
da prestação de serviços essenciais em logradouros públicos a entidades privadas, a prestação de serviço da associação não deixa de ter
o caráter de voluntariedade, de modo que se a
entidade decide, por sua conta e risco, assumir
certos encargos em benefício comum, não é lícito que venha depois se arvorar no direito de
exigir de quem não seja associado o pagamento de taxas de rateio. Trata-se de contribuições
autônomas, que não se transferem ao novo adquirente do imóvel, não podendo ser atribuída
compulsoriamente aos moradores a qualidade
de sócio, mediante anuência tácita.
3) Diferentemente, se efetivamente existe co-propriedade de áreas comuns e condomínio regularmente
constituído, não há como o condômino se furtar
do dever de assumir a sua parte nos encargos
de manutenção do condomínio.
Sr. Presidente, Senador Valter Pereira, vim à tribuna hoje atendendo o apelo de pessoas que estão
vivendo esse problema nos tribunais para dirigir um
apelo em especial ao Poder Judiciário no sentido de
oferecer balizamento definitivo a respeito da questão,
de modo a banir a ação danosa dos falsos condomínios, bem como às autoridades municipais das localidades que abrigam elevado número de ações judiciais
envolvendo a cobrança de taxas por associações de
moradores e similares.
Eu creio ser da maior importância uma decisão
judicial que possa balizar o comportamento de cidadãos que vivem atormentados exatamente em função
dessa insegurança jurídica.
Alguns consideram que estão sendo explorados,
devidamente explorados, exatamente em função de
uma organização de condomínios que foge a essa
realidade e escapa ao bom senso, porque impondo
obrigações que não foram assumidas espontaneamente pelos cidadãos.
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Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, esperando que essa singela manifestação da tribuna do
Senado possa resultar em contribuição para a solução
dessa questão jurídica, que vai se transformando numa
pendência interminável, a fim de que muitos brasileiros
que estão, neste momento, preocupados com essa
situação, com débitos que se avolumam, possam receber a tranquilidade do Poder Judiciário em relação
aos seus reais deveres e às suas obrigações no que
diz respeito a essas taxas cobradas por condomínios
organizados em muitas cidades brasileiras.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valter Pereira. PMDB –
MS) – Agora vamos anunciar o último orador inscrito,
que é o Senador Heráclito Fortes.
Convidamos para presidir esta sessão, no seu
quase final, o Senador Alvaro Dias, já que foi membro
da Mesa da última e da penúltima Mesa e, por uma
orientação hierárquica e regimental, cumpre-me exercer esta Presidência.
O Sr. Valter Pereira deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Com a palavra o Senador Heráclito Fortes.
O SR. HERÁCLITO FORTES (DEM – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar quero agradecer a V. Exª, Senador Alvaro Dias,
por ter sustentado a sessão para que me deslocasse
do aeroporto até esta Casa.
Na realidade, a sexta-feira nos proporciona a
possibilidade de tratar, de uma maneira mais tranquila,
sem grande preocupação com o tempo, de assuntos
relevantes para o País, para o Estado que representamos, e que foram temas da imprensa, do noticiário
nacional, no correr da semana.
Em primeiro lugar, quero dizer que ontem participei, representando o Senado, em São Paulo, de
uma solenidade que me deixou muito satisfeito. Foi a
inauguração da TV digital aberta envolvendo o Senado, a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Câmara dos Deputados. O ato foi presidido pelo Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
correligionário de V. Exª, Deputado Barros Munhoz,
contando com a presença do Deputado Michel Temer,
como representante da Câmara, e eu representando
o Senado da República.
Quero louvar esse gesto, esse ato, como um
grande avanço. Vamos, a partir de agora, através do
canal aberto, proporcionar que um número bem maior
de ouvintes, de cidadãos e, acima de tudo, de eleitores
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avaliem, analisem a atuação do seu representante, ou
não necessariamente do seu representante, mas de
um representante do povo nas três Casas: Assembleia
Legislativa de São Paulo, Senado Federal e Câmara
dos Deputados.
Quero, portanto, registrar com muita alegria esse
fato. Acho que é um bom começo para um novo processo, tendo como carro-chefe a modernização, a
tecnologia de ponta, porque agora esse é o primeiro
canal digital que nós inauguramos, e esperamos que
outros venham a seguir.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nós
tivemos uma semana em que se viu, por exemplo, o
apreço que a base do Governo tem pelos seus correligionários e pelos seus companheiros. A maneira como
o Deputado Federal Ciro Gomes vem sendo tratado
pela base do Governo, Senador Alvaro Dias, demonstra, nada mais, nada menos, que para alguns setores
do PT você só tem virtude, você só tem valor enquanto
serve aos seus interesses. Se for buscado nos Anais
da Casa, vai-se ver que há seis meses eu fiz um pronunciamento aqui alertando que dificilmente o PT ou
o Presidente Lula, quem quer que seja, usaria o Ciro
Gomes como estavam pensando em usá-lo.
Em primeiro lugar, tiraram o Ciro da disputa tradicional em seu Estado, o Estado do Ceará, e fizeram
com que ele transferisse o seu título para São Paulo,
mas lhe dando o direito de disputar democraticamente com os outros candidatos do Governo a vaga para
Presidente da República. E, aí, quiseram dar ao Deputado Ciro Gomes o que nós, no Nordeste, chamamos
de “cano de carroceria”. Quiseram tirá-lo de maneira
abrupta, sem nenhum elegância, sem nenhum respeito
a um cidadão que foi Ministro e que foi responsável, já
na primeira eleição do Sr. Lula, pela ajuda no segundo
turno. Foi Ministro – repito – e um colaborador fiel e
leal do processo administrativo do atual Governo, de
forma que lamento e me solidarizo com o cidadão Ciro
Gomes pela maneira como a base do Governo resolve,
num momento como este, tratá-lo. A sociedade brasileira está atenta. Não é dessa maneira truculenta, não
é com violência que se tiram de uma disputa homens
públicos de qualidade, como, no caso, Ciro Gomes.
Sr. Presidente, quero falar um pouco aqui sobre
o Estado do Piauí e rebater um caso escandaloso, que
é o aluguel de carros naquele Estado.
Hoje, o Secretário de Administração – inclusive,
contrariando orientação do Governador Wilson Martins,
que tem personalidade e tem demonstrado os fatos –,
em vez de responder às acusações feitas não por mim,
mas por toda a imprensa, agride-me, chamando-me
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inclusive de mentiroso pelo fato de eu aqui repercutir
matéria – que o próprio Governador reconheceu – que
dizia que o Estado gastava R$5 milhões de aluguel de
veículos por mês.
Eu fiz esse discurso muito baseado em pronunciamento que V. Exª e o Senador Osmar Dias fizeram
aqui, lamentando o Paraná estar pagando, todo mês,
R$6 milhões de juros indevidos ao Banco Itaú. E eu
tracei este comparativo, este paralelo: enquanto isso,
o Piauí paga R$5 milhões de aluguel de carros. E não
são aluguéis de carros de emergência, de carros populares; são caminhonetas a óleo diesel, as famosas
D-20, hoje as Toyotas Hilux e por aí fora.
E o que começam a aparecer agora no Estado do
Piauí, Senador Alvaro Dias, são coisas escandalosas.
Estou vendo mesmo aqui, em jornal, um jornalista creditado dizer que faziam a seguinte artimanha: pegavam
dois carros, alugavam uma Hilux por R$5 mil ou R$6
mil por mês e, de brinde do aluguel, empacotavam
um carro tipo Gol, um carro de mil cilindradas. O carro Gol servia à repartição pública, e a Hilux servia ao
Barnabé, ao mandante, ao dono da tramoia. Os fatos
precisam ser esclarecidos!
O Secretário de Administração, recém-empossado, que é do PT... Embora o PT ameace romper com o
Governo do Estado, eles continuam seguros no cargo.
Parecem ostras! O PT, no Piauí, Senador, parece ostra,
agarrada ao casco da embarcação, agarrada às árvores ribeirinhas. É preciso esclarecer realmente quais
são esses gastos, porque ele fala em gastos diretos da
Secretaria de Administração, mas nós sabemos que
esses contratos... Sr. Evaldo Ciríaco, aprenda – V. Exª
chegou agora –, não entre nessa de tentar tapar o sol
com a peneira. Tem aluguéis na Agespisa, tem aluguéis
em vários órgãos, tem no Detran. Os aluguéis da Secretaria da Saúde não estão vinculados à Secretaria
de Administração. Então, não queira ser mais realista
do que o rei. Tenho até muito apreço por V. Exª, que
trabalhou comigo quando fui Prefeito, mas não procedia dessa maneira. Não me venha agora, para prestar
serviço, porque está ocupando uma função partidária,
tentar desqualificar denúncias que estão sendo feitas
em todo o Piauí.
É preciso que o Ministério Público faça uma apuração séria em relação a isso, que é apenas a ponta
do iceberg. Outra coisa que se viu lá – aliás, o Senador Mão Santa disse aqui e eu estou apenas reproduzindo – é que os carros eram usados por 24 meses
ou 30 meses e depois eram devolvidos às locadoras,
que trocavam por veículos novos. E, em muitos casos,
esses carros passavam, por determinação de chefes
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políticos da base do Governo, a servir a seus representantes nos Municípios do interior do Piauí.
É preciso que isso seja apurado. Isso é muito fácil.
É só se fazer uma investigação contábil nas locadoras,
ver a compra e venda de cada carro e exatamente o
destino do carro que deixou de circular, para onde foi,
se foi vendido. É muito simples. A Localiza, locadora
nacional, tem um posto de venda de carro usado. O
carro não serve mais para o serviço contratual de aluguel, eles o colocam para venda. É coisa pura, transparente, sem nenhuma dificuldade.
É preciso que, no Piauí, as coisas sejam esclarecidas. E se esse pessoal está pensando que vai calar
a oposição com esse tipo de ameaça, com esse tipo
de pronunciamento sem estrutura e sem sentido, não
há a menor possibilidade.
Outra coisa que precisa ser apurada no Piauí é
a questão dos remédios. Tem uma tal de Serrafarma,
que é objeto de uma investigação do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que é preciso ser passada a
limpo pelos senhores representantes do Ministério
Público do Estado do Piauí. Para esse caso eu vou
pedir, inclusive, apuração pelo Tribunal de Contas da
União, pela Anvisa e pela AGU, uma vez que existem
recursos federais.
Essa empresa trocou de razão societária 18 vezes. Tem sede em Recife, em local pelo menos suspeito. Os seus dirigentes respondem a processos em
vários Estados, inclusive no Estado da Paraíba. O seu
capital é de R$500 mil e participa de concorrência de
R$13 milhões e de R$15 milhões. Ganha contrato com
carta-convite.
É preciso, Governador Wilson Martins, que V. Exª
abra o olho com relação a essa questão de remédios.
Sei que V. Exª está tomando providências. Tem aqui o
meu crédito de confiança, na esperança de que V. Exª
coloque nos trilhos esses desmandos cometidos no
Piauí durante quase oito anos e que agora começam
a vir à tona, agora começam a aparecer.
E é preciso que apareçam, como é preciso que
seja apurado o caso da Emgerpi. Eu falei, em determinado momento aqui, que setores do Governo anunciaram
que a troca do superintendente da Polícia Federal foi
exatamente para retardar, para atrapalhar a apuração
dos fatos. As informações que eu tenho do superintendente que foi para o Piauí são de que é um homem
sério e altamente equilibrado, daí por que espero que
esses fatos sejam apurados. Os fatos são escandalosos. Como também é preciso que o Ministério Público
investigue a questão da Barragem de Algodões, onde
nós tivemos vítimas fatais, onde nós tivemos desabri-
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gados, e, um ano após os fatos acontecidos, nenhuma
providência efetiva foi tomada até agora.
Sr. Presidente, eram essas as considerações
que gostaria de fazer hoje, mas eu quero aproveitar,
finalizando, para agradecer o carinho com que fui tratado e recebido em Bertolínia na terça-feira passada.
Eu fui ao aniversário do Chico Filho – acho até que o
Mão Santa já tratou disso aqui – e do Zé Nordeste. São
dois irmãos; um é Prefeito de Bertolínia, e o outro já
foi Prefeito do Uruçuí; têm uma irmã que é Deputada
Estadual, Ana Paula, e acima de tudo é uma família
altamente unida.
Tivemos lá a oportunidade de ver uma festa de
mais de 4 mil pessoas, festa de aniversário em praça
pública, Senador Alvaro Dias. Não sei se no Paraná se
faz isso. Mas um negócio fantástico, com a participação de líderes de toda a região, de lideranças políticas
expressivas do Estado do Piauí. Fui na companhia do
Mão Santa, do ex-Prefeito de Teresina, nosso candidato
a Governador Sílvio Mendes, e de vários Deputados
Estaduais. E eu queria fazer esse registro.
Amanhã eu vou a Várzea Branca, atendendo a um
convite para um carnaval fora de época. Quero convidálo, Senador Alvaro Dias, para que me acompanhe – é
um carnaval fora de época em Várzea Branca – para
abraçar meu amigo Prefeito João Melancia e visitar
alguns amigos na região.
Hoje à noite, se Deus quiser, estarei em Piracuruca, cidade pela qual eu tenho o maior apreço. E agora
a rotina é esta. Nós temos de ficar, nestes finais de
semana, visitando correligionários nesses momentos
que antecedem o pleito eleitoral.
Agradeço, portanto, a V. Exª pela paciência de
me ouvir e abraço todos aqueles que me trataram com
muito carinho lá em Bertolínia.
Um grande abraço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Heráclito Fortes. Agradeço
o convite para o carnaval. Não faltará oportunidade.
Desta feita, é impossível, mas não faltará oportunidade. Será um prazer enorme acompanhá-lo ao seu Es-
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tado do Piauí na primeira oportunidade que tivermos
aí. Quem sabe já neste ano de 2010.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– O Sr. Senador Papaléo Paes 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. PAPALÉO PAES (PSDB – AP Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, venho à tribuna neste momento para fazer
o registro do artigo “Falta ação política na saúde”, de
autoria do Presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto Luiz D’Ávila, publicado no jornal O
Globo, em sua edição de 23 de abril de 2010.
O Presidente do CFM analisa de forma muito
clara a necessidade de interiorização dos médicos
brasileiros. Roberto D’Ávila questiona as razões pela
não fixação de profissionais em Municípios carentes
e ressalta “a falta de políticas públicas efetivas que
reconheçam a importância do médico, e dos outros
profissionais de saúde, e a necessidade de condições
dignas de trabalho”.
Outra ressalva importante feita pelo Doutor D’Ávila
é a necessidade de regulamentação da Emenda Constitucional nº 29, “cuja aprovação necessita do engajamento do Governo Federal”.
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 (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos da sessão de hoje, convocando
nova sessão, não deliberativa, para segunda-feira, às
14 horas.
O SR. PRESIDENTE (Alvaro Dias. PSDB – PR)
– Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 40
minutos.)
COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, CRIADA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO Nº
24, DE 2009 (CN), PARA, APURAR AS CAUSAS, CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES RELACIONADAS
A DESVIOS E IRREGULARIDADES VERIFICADOS EM
CONVÊNIOS E CONTRATOS FIRMADOS ENTRE A
UNIÃO E ORGANIZAÇÕES OU ENTIDADES DE REFORMA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOS, INVESTIGAR O FINANCIAMENTO CLANDESTINO, EVASÃO DE
RECURSOS PARA INVASÃO DE TERRAS, ANALISAR
E DIAGNOSTICAR A ESTRUTURA FUNDIÁRIA AGRÁRIA BRASILEIRA E, EM ESPECIAL, A PROMOÇÃO E
EXECUÇÃO DA REFORMA AGRÁRIA.
ATA DA 7ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 7ª Reunião realizada
em 24 de março de 2010, às quatorze horas e vinte
minutos, na sala de reunião nº 19 da ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, com a presença dos
Senhores e Senhoras Parlamentares Senadores: Gilberto Goellner (DEM-MT), Eduardo Suplicy (PT-SP),
Serys Slhessarenko (PT-MT), Sadi Cassol (PT-TO)
Almeida Lima (PMDB-SE), Flexa Ribeiro (PSDBPR), Jose Nery (PSOL-PA). Deputados: Dr. Rosinha
(PT-PR), Geraldo Simões (PT-BA), Jacson Barreto
(PMDB-SE), Jilmar Tatto (PT-SP), Nelson Meurer
(PP-PR), Bruno Araújo (PSDB-PE), Carlos Sampaio
(PSDB (PSDB-SP), Moreira Mendes (PPS-RO) Onyx
Lorenzoni (DEM-RS), Luiz Bassuma (PV-BA), Carlos
Alberto Canuto (PSC-AL), Paulo Piau (PMDB-MG),
Paulo Teixeira (PT-SP), Alfredo Kaefer (PSDB-PR),
Jorginho Maluly (DEM-SP), Janete Capiberibe (PSBAP), Jô Moraes PCdoB-MG), Chico Alencar (PSOLRJ). Na oportunidade foi realizada audiência pública
com a presença dos senhores: Ademar Paulo Ludwig
Suptitz, representante da ANCA e Gustavo Augusto
Gomes de Moura representante da ITAC.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Declaro aberta a 7ª Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento nº 24/2009, destinada a apurar as causas,
condições e responsabilidades relacionadas a desvios
e irregularidades verificadas em convênios e contratos
firmados entre a União e organizações ou entidades
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de Reforma do Desenvolvimento Agrário, investigar o
financiamento clandestino, evasão de recursos para
invasão de terras, analisar e diagnosticar a estrutura
fundiária agrária brasileira e, em especial, a promoção
e execução da Reforma Agrária.
Conforme convocação, essa reunião destina-se
a Audiência Pública com os Srs. Ademar Paulo Ludwig
Suptitz, que representa a ANCA, e o Sr. Gustavo Augusto Gomes de Moura, representante da ITAC, que
eu pediria que tomasse assento à Mesa dar início ao
período de oitiva.
Nós vamos dar início, então, através do espaço
de apresentação para o Sr. Ademar Paulo Ludwick
Suptitz, que representa a ANCA e que terá um prazo
médio de 15 minutos, podendo chegar até 20 minutos. Então a partir da 14h21 inicia-se a apresentação
do Sr. Ademar.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Sou
graduado em História e são com essas aulas que eu
sobrevivo atualmente. E, desde 2008, julho de 2008,
eu assumi a Presidência da Associação Nacional de
Cooperação Agrícola. Farei a minha exposição aqui em
três pontos. O primeiro, então, farei uma apresentação
da entidade, a sua origem, os seus objetivos, suas linha de ação. Num segundo momento darei ênfase aos
convênios que são objeto dessa CPMI. E, por último
então, estarei à disposição dessa Casa para responder
os questionamentos, enfim.
Iniciando então, aqui estamos falando de um público de trabalhadores rurais, de pequenos trabalhadores
rurais, os primeiros assentamentos que se concretizam
nesse período, e esses trabalhadores então resolvem
criar instrumentos que os possibilita através dessa forma poderem acessar essas políticas públicas para, além
do assentamento, poderem construir suas moradias,
abrirem as estradas, criarem as escolas para os seus
filhos, enfim. Então a ANCA – Associação Nacional de
Cooperação Agrícola – se constitui como uma entidade
civil sem fins lucrativos e, desde o início então, atua
nas cinco grandes regiões do Brasil.
Vocês podem ver aí que nós temos vários objetivos, mas fundamentalmente a ANCA sempre estimulou
o progresso agrícola, econômico, comunitário, educacional e cultural dos trabalhadores rurais assentados
e outros; sempre levamos em conta o incentivo e a
busca de tecnologias alternativas para esse público
que a grande indústria nunca se preocupa em criar
as tecnologias para esse público, então as organizações é que buscam isso o tempo todo porque é difícil
competir com a grande propriedade. Então, sim, é um
incentivo aí nas novas tecnologias alternativas para
esse meio rural.
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Sempre a ANCA se preocupou em trabalhar, em
capacitar o seu público alvo, o seu público parceiro com
o meio ambiente, defendemos e ajudamos a organizar
esse convívio com a natureza, com a agroecologia e
com a produção orgânica para podermos propor um
melhor produto para os trabalhadores da cidade. E,
obviamente, que a ANCA sempre se preocupou em
defender os interesses de seu público assistido. E, ao
longo desses 24 anos de história, atingimos, nessas
cinco grandes regiões do Brasil, mais de 200 mil famílias. Só um minutinho que.
Como podem ver também a ANCA tem várias
áreas de atuações, mas aqui eu gostaria de enfatizar
pelo menos dois, haja vista que o tempo não nos permite alongar a conversa.
Uma das grandes preocupações desde o início
da entidade foi o associativismo e o cooperativismo.
A ANCA sempre incentivou os trabalhadores rurais
a constituírem entidades para justamente poderem
ter essas às políticas públicas, principalmente nesse
público que o Estado, muitas vezes, não chega com
a eficiência que deveria chegar. Daí o incentivo de
criar, em torno da cooperação agrícola, desde aquelas atividades simples até as mais complexas, desde
a cooperação agrícola de forma simples de dois, três
trabalhadores se reunirem para determinar atividade,
desde constituição de cooperativas, de centrais de cooperativas, de cooperativas de produção, agropecuária,
cooperativas de comercialização, entre outros. E um
ponto que a associação sempre levou em conta foi o
tema em torno da educação – haja vista depois eu vou
falar uma coisa pouco mais disso, que estamos falando
de um público que ainda hoje temos aproximadamente 30% de analfabetos que vivem no campo. Então a
educação sempre foi a preocupação, haja vista essa
ausência. O Estado Brasileiro não oferece essas condições para esses trabalhadores terem acesso a uma
educação digna e de qualidade, e chegamos ao absurdo de termos no campo, nesse momento da história do
Brasil, que quer ser a quinta potência do mundo, com
30% de analfabetos. E foi então um instrumento que
foi sempre uma linha de ação que a ANCA perseguiu
ao longo desses 24 anos.
Agora eu entro, então, e pretendo relatar a V.
Exas. o tema relacionado aos sete convênios objetos
dessa CPI. Eu vou me ater aqui aos cinco principais
que tem um volume de recurso maior.
O tema da segurança alimentar e nutricional também é um dos eixos de atuação da nossa entidade e,
através de um programa desenvolvido pelo Ministério
do Desenvolvimento Social, realizamos então uma
parceria, através desse programa, chamado Programa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que
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atinge principalmente esse público ligado ao cerrado
e ao semiárido brasileiro, lembrando que são as duas
regiões mais pobres do país. São também as regiões,
pelo fato de ser pobre, justamente são as regiões que
menos são atendidas pelos programas governamentais.
Isso é uma iniciativa nova, a ANCA em parceria com o
MDS, então, se propôs a trabalhar com esse público
acampado e pré-assentado, ou seja, um público que
vive com péssimas condições de vida. Muitos desses
trabalhadores ficam há muito tempo até conquistarem
a sua terra, depois até terem acesso aos primeiros
créditos tem um longo caminho a percorrer.
Então esse programa, inclusive para evitar de viverem de cesta básica ou algo desse tipo, então criamos esse convênio, aproveitamos essa oportunidade
do Ministério e criamos essa parceria para fazer esse
desenvolvimento de atividades. Com isso, então, nós
capacitamos os trabalhadores, nós realizamos inúmeras
atividades, mas essa primeira atividade de capacitação,
de multiplicação de trabalhadores. Aí nós formarmos as
mais diversas áreas, desde a produção de alimentos
até a manipulação desse produto, enfim; atingimos um
público de 3.500 pessoas, foi esse o principal objeto
do convênio e ele foi cumprido. Realizamos um seminário de planejamento, onde atingimos 320 pessoas;
realizamos nove cursos de capacitação nesses dez
estados atingidos, onde trabalhamos o tema: segurança alimentar, hortas, hortas que produzem ervas medicinais, enfim. E uma das áreas de atuação, também,
desse convênio foi a produção e o armazenamento de
sementes crioulas, haja vista que há uma dificuldade
muito grande de terem acesso as sementes adquiridas
no mercado e também a nossa preocupação com o
meio ambiente. Essas áreas, muitas vezes, são áreas
de pré-assentamentos e em sua maioria são áreas
degradadas, quando as famílias conquistam a posse
da terra e as famílias então, desde o início, vêm se
preocupando em reflorestamento dessas áreas, e daí
a construção de viveiros, enfim.
Elaboramos, então, 20 mil cartilhas que tratam
do tema e as distribuímos, então, nas mais diversas.
Nesse público assistido.
Eu tenho aqui os produtos disso, as cartilhas materiais que eu entrego para a Mesa no final da minha
apresentação e são vários outros temas que a ANCA
sempre desenvolveu.
Também adquirimos 12.900 kits de cozinha e
refeição – aqui para incentivarmos a alimentação coletiva -, que são panelas, chaleiras, cuscuzeira, prato,
copo, talheres, enfim.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Permite, apenas, Presidente, esses dados referem-se a
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qual período? Cinco milhões, 2,2 milhões de recebidos e os dados.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: O
convênio foi assinado, se não me engano, como eu
assumi a entidade em 2008, se eu não me engano,
entre 2005 e 2006.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Está
bem.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Aí
temos as fotos, aqui embaixo a entrega do sistema
produtivo de caprinocultura, em Pernambuco, ensinam
uma oficina de capacitação também no Pernambuco.
Aqui em cima, a esquerda, temos então a entrega desses kits de refeição e alimentação que eu comentei, embaixo então um viveiro de mudas, um no
Pernambuco e outro no Ceará.
Aqui também a entrega de aves de pequenos animais, também no acampamento em Pernambuco.
Uma segunda linha de ação da ANCA sempre foi
essa preocupação com a saúde e também uma das
nossas prioridades – aqui gostaria de salientar que
a ANCA foi uma das primeiras organizações não governamental que trabalhou no campo o tema do DST/
AIDS, inclusive as nossas publicações, hoje, servem
de modelo para países da África que levam em conta essa nossa experiência. Diante disso, então, nós
também fizemos uma parceria com o Fundo Nacional
de Saúde para a mobilização e capacitação de pesquisadores populares que tinha como foco principal o
fortalecimento do Sistema Único de Saúde no campo,
haja vista que a ausência do Sistema Único de Saúde no campo é visível, é nítido, é difícil as pessoas do
campo terem acesso ao Sistema Único de Saúde e o
nosso esforço sempre foi potencializá-lo para ele se
tornar universal e para que todos os trabalhadores rurais tenham acesso a ele. Com esse convênio, então, o
principal objeto dele era a capacitação e multiplicação
em pesquisa popular participativa. Essa participativa
como um método que a ANCA desenvolveu, e com
isso, então, atingimos, aproximadamente, 100 pesquisadores populares.
O outro objeto desse convênio foi as parcerias,
então, com esse projeto com a Universidade Federal
de Brasília, a FIOCRUZ; a Universidade Federal de
Santa Catarina, e aqui a ANCA também desenvolveu
atividades com outras parcerias, com várias outras universidades. E também publicamos um livro, que também está aqui, que trata desse tema aí: “As Condições
de Vida e Saúde da População de Assentamentos de
Reforma Agrária”.
Só uma pergunta a V. Exa., como que está o
meu tempo?
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SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Mais cinco minutos.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Mais
cinco minutos? Obrigado.
Aqui eu não vou explicar as fotos porque o tempo
está curto. Só essa última foto do mapa. Aqui, então, é
uma família lá do Assentamento Zumbi dos Palmares,
em Santa Catarina, onde uma família está fazendo
um mapa vivo do assentamento e que tem como objetivo principal a construção do diagnóstico sanitário
da comunidade. Então as famílias participam desse
processo para daí irem construindo, porque vai ser a
sua moradia para o resto das suas vidas, então daí
a necessidade delas participarem desse processo. A
foto do livro, enfim.
Uma outra área de ação, que eu já mencionei
no início, é o associativismo e o cooperativismo, e a
ANCA sempre apoiou, então, esses empreendimentos
através da cooperação da forma mais simples até a
mais complexa, e nesse caso realizamos um parceria
com, na época, a Secretaria Especial da Aquicultura
e Pesca que hoje, felizmente, se tornou um ministério.
E através desse programa de fomento à aquicultura
em assentamentos realizamos essa parceria, e como
objeto desse convênio realizamos dois seminários que
mobilizou, aproximadamente, 60 pessoas principalmente o quadro técnico que acompanhou o desenrolar
desse processo; realizamos 20 cursos de capacitação
e elaboração de projetos técnicos para técnicos e agricultores, esses 20 cursos atingiram 740 trabalhadores
em mais de 15 estados; realizamos três mil manuais
técnicos de manejo de unidades produtoras de peixe –
só faço um parêntese aqui que a partir da constituição
da Secretaria da Pesca que e a produção de peixe se
torna também comercial, daí então a vontade de alguns trabalhadores rurais começarem essa produção.
E 50 kits de material bibliográfico e audiovisual, que
também temos os kits aqui, que vamos deixar com
a Presidência, que foram distribuídos, então, nessas
mais diversas áreas. E realizamos também dez intercâmbios estaduais, onde as pessoas foram visitar as
unidades produtoras e atingimos, então, com isso,
mais de 400 pessoas. Estão aí as fotos, então, de um
tanque de rede no Assentamento Chico Mendes, no
Pará, e uma capacitação, então, também, nesse mesmo assentamento.
Aqui um curso técnico teórico-prático no Maranhão e outro em Candiota, no Rio Grande do Sul. Seguem, então, os cursos no Pará e no Pernambuco.
Outras parcerias e a preocupação que eu mencionei no início é em relação à educação. A ANCA tem
essa preocupação da educação desde o nível fundamental, passando pelo nível médio, até o nível superior,
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mas principalmente com ênfase em EJA, Educação
de Jovens e Adultos, tendo em vista que dados do
INEP de 2004 afirmam que 28,7% das áreas rurais,
ou seja, quase 30% da área rural é analfabeta e 10%
praticamente da área urbana. Então, só aí temos uma
diferença de 20%, mas também não gostaríamos que
no mundo urbano tivesse 10% de analfabetos, mas
infelizmente, essa é a realidade brasileira. Daí, então,
a parceria nossa com o MEC e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento em Educação que realizamos esse
projeto através do Programa Brasil Alfabetizado que
tinha como objeto principal a capacitação de educadores os quais, então, assumiram a responsabilidade
e a tarefa de formar 15 mil trabalhadores analfabetos.
E o objeto do convênio foi atingido, educamos 1.402
educadores e esses educadores alfabetizaram quase
15 mil trabalhadores.
Temos as fotos aqui das aulas nas mais diversas
áreas. Pode seguir, Cris.
Uma outra parceria que também vai no mesmo
campo de ação que é uma parceria para capacitação
de educadores que atuam nessas áreas de EJA nas
mais diversas comunidades do Brasil e o objeto principal
desse convênio foi a capacitação de 1.210 educadores nas cinco regiões em que a ANCA atua. Inclusive,
aqui, eu tenho materiais que os próprios educadores
escreveram que eu também depois, no final, posso
deixar para a Mesa.
Outras ações da ANCA na área da educação
foi o estímulo à práticas de esporte em parceria com
o Ministério dos Esportes, com o Programa Segundo Tempo, atendemos então a mais de 10 mil jovens
entre 07 e 17 anos, em 100 núcleos educacionais de
assentamentos de Reforma Agrária nas cinco regiões
do Brasil; e distribuímos centenas de materiais, como
vocês podem ver na foto, tanto materiais pedagógicos
como materiais esportivos.
Sigo por último, então, antes de chegar nas questões, V. Exa., o senhor me permita mais um minuto?
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Pois não.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A
ANCA e seus resultados. Como vocês podem ver, a
ANCA, através desse nosso trabalho de esforço para
com a educação do campo, recebemos, por duas vezes, o Prêmio Itaú-UNICEF pelo nosso trabalho na
área da educação. A ANCA, ao longo de toda a sua
história, capacitou mais de 3.900 educadores para o
Ensino Fundamental envolvendo, aproximadamente,
mil escolas do campo. Com esse trabalho, em parceria
com o Ministério da Educação, entre 2003 e 2006, alfabetizamos mais de 40 mil jovens e adultos acima de
15 anos. Estabelecemos várias parcerias com univer-
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sidades federais e estaduais para capacitação desses
professores no campo. E, com a parceria, uma parceria muito bacana que nós tivemos com a UNESCO,
em 1999 e 2001, desenvolvemos várias ações para a
Educação Infantil, haja vista que no Brasil isso quase
não se discute ou não se discutia.
Por último, então, eu gostaria de deixar aqui todos os materiais que tenho a ver com a ANCA. Muito
obrigado, por hora, e estou aberto então, depois, para
as perguntas e questionamentos.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Obrigado, Sr. Ademar. Nós vamos
agora ouvir, por 15 minutos, podendo chegar a 20, o
Sr. Gustavo Augusto Gomes de Moura. E o Sr. Ademar
permanece conosco na bancada, depois o relator abre
os questionamentos e depois os Srs. Parlamentares.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Sr.
Presidente, eu pediria-–
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Pois não, Sr. Senador.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Se V.
Exa. puder solicitar que a secretaria possa fazer cópia
dos estatutos de ambas as instituições para o nosso conhecimento, até para facilitar na arguição. Agradeço.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Ok. Pediria que nós providenciássemos uma cópia do estatuto para fornecer aos Srs.
Parlamentares.
Então o Sr. Gustavo Augusto Gomes de Moura,
representante da ANCA, a sua identificação, o cargo
que ocupa e o tempo é de V. Sa..
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: Boa-tarde, Sr. Presidente. Boa-tarde, Sr. Relator.
Boa-tarde demais senadores e senadoras, deputados
e deputadas integrantes dessa Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito.
O meu nome é Gustavo Augusto Gomes de Moura. Eu sou antropólogo formado pela Universidade de
Brasília. Estou concluindo o meu mestrado também em
Antropologia Social pela Universidade de Brasília.
Nos últimos três anos, eu tenho integrado a diretoria do Instituto Técnico de Estudos Agrários e Cooperativismos, o ITAC, e para mim é uma grande honra
está aqui representando a nossa entidade e apresentar
um pouco do nosso trabalho realizado nesses últimos
anos. Alguns slides acho que vou passar um pouco
rápido para tentar cumprir o nosso tempo.
O ITAC nasceu com duas missões básicas, resumindo os nossos objetivos. Um primeiro é o nosso
profundo compromisso em colaborar com a melhoria
da qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras rurais da Reforma Agrária. Um segundo objetivo
nosso – slide – a nossa ideia era o quê? O ITAC é um
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instituto de pesquisa, então nós vamos sistematizar
as experiências exitosas na Reforma Agrária, tanto
experiências desenvolvidas por movimentos sociais
como por universidades e também por políticas públicas, transformá-las em sistematizações que pudessem
ser multiplicadas em diferentes regiões.
O trabalho do ITAC só é possível porque contamos com muitas iniciativas. Um primeiro que cabe destacar é que o ITAC, como uma entidade regularmente
estabelecida, ela cumpre com um grupo-diretor que
foi eleito pelos seus associados. Esse grupo-diretor
é o grupo executivo composto pelo Sr. Presidente, o
tesoureiro e o secretário-executivo. Além disso, contamos também com colaboradores estratégicos, são
pessoas parcerias da Reforma Agrária que acompanham o nosso instituto ao longo dos anos. Também
temos colaboradores e colaboradoras individuais que
vão se somando conosco de acordo com as atividades
que nós temos em cada período.
Nosso trabalho também só é possível porque
firmarmos, ao longo do tempo, parcerias institucionais com outras entidades sem fins lucrativos, com
universidades, com órgãos públicos. E no fundo do
nosso trabalho sempre esta presente movimentos sociais, grupos populares e comunidades de base que
além de ser o nosso público-alvo é quem nos anima
no nosso trabalho.
Um pouco dos nossos meios de atuação. Como
que o ITAC atua então? Ele atua através de alguns eixos. Um primeiro é o auxílio em projetos pedagógicos
e metodológicos. Como é de conhecimento público a
Reforma Agrária, nos últimos anos, tem crescido a demanda sobre a educação em processos de capacitação.
Então o que é que o ITAC ajuda? Ajuda esses grupos
a organizarem projetos pedagógicos e metodológicos
mais bem organizados de acordo com algumas diretrizes curriculares interessantes.
Também colaboramos em pesquisas acadêmicas.
Em que sentido? Existem vários grupos de pesquisadores que querem trabalhar com a Reforma Agrária, então o ITAC entra com seu arcabouço ajudando
para que essas pesquisas sejam pesquisas populares
participativas e pesquisas ações, em que o sujeito da
pesquisa, seja tanto universidade como o próprio público envolvido.
Atuamos também na educação popular, ela constitui o nosso jeito de ser e que é, mais ou menos, aquela
coisa do Paulo Freire de que todos são educadores,
mas todos são também educandos.
Atuamos diretamente em capacitações técnicas
em transferência de tecnologia. E por fim também todo
esse universo que é das políticas públicas, seja no
controle social capacitando conselheiros municipais,
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conselheiros de políticas públicas como também na
execução de convênios.
Áreas temáticas nas quais atuamos. Quais só as
áreas que nos últimos três anos a gente tem atuado?
São quatro principalmente. Uma primeira, educação;
uma segunda, saúde, cultura popular e juventude e o
apoio ao cooperativismo.
Educação. Educação é uma demanda evidente.
Quando você está trabalhando com trabalhadores rurais
é a primeira coisa; depois de terra é isso, educação.
Porque tem aquele projeto camponês de longo prazo:
precisamos garantir para os nossos filhos, para as gerações futuras uma condição de vida melhor.
Quais são os desafios que estão por detrás da
questão da educação na Reforma Agrária que motiva
o ITAC? Um primeiro é a demanda histórica. É um demanda histórica, é uma população que historicamente
esteve apartada dos processos oficiais de escolarização. Então tem uma demanda grande para que a
educação chegue com qualidade.
Também tem uma questão fundamental da dignidade e da autoestima. A gente sabe que ter acesso à
educação dá mais segurança para que o trabalhador e
a trabalhadora se coloque como cidadãos, se coloque
como cidadão brasileiro no espaço público. Um desafio
que até foi comentado na apresentação anterior pelo
Sr. Ademar, que é esse alto índice de analfabetismo,
joga lá embaixo os indicadores sociais do Brasil o analfabetismo no campo.
Outro problema dramático é a responsabilização
do poder público. Como a Reforma Agrária está lá no
interior, lá no campo, é muito difícil a responsabilização do poder municipal, estadual e federal pela educação do campo.
E um último ponto, que é uma questão candente,
é a questão das pedagogias alternativas ou específicas.
O que é que ocorre? Para trabalhar com camponês,
você precisa de uma diretriz curricular e de métodos
pedagógicos que não são iguais ao do meio urbano,
que é a formação nas universidades quase todas são
para o meio urbano. Então você precisa construir diretrizes pedagógicas específicas para a Reforma Agrária.
Nesse sentido, o ITAC conseguiu atuar em três frentes
visando dar resposta a esses desafios na alfabetização, na capacitação de professores e no debate sobre
educação infantil.
Nossos resultados nessa área. Conseguimos
alfabetizar mais de 15 mil jovens e adultos do campo.
Capacitamos quase 1.600 professores e professoras,
ou então educadores da Reforma Agrária. E também
colaboramos nas três turmas de licenciatura da educação do campo que existe hoje, é um curso regular
de graduação coordenado pela Universidade de Bra-
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sília. Sistematizamos experiências exitosas de educação infantil que culminou na realização do I Seminário
Nacional sobre a Infância na Reforma Agrária em parceria com a UNICEF, que foi a UNICEF que chegou
e perguntou: “O que é que a Reforma Agrária tem a
dizer sobre a infância?”
Outra área temática que nós trabalhamos é a
saúde. Terra, educação e depois saúde são as três
primeiras coisas que o público com quem nós trabalhamos solicita.
Quais são os desafios que estão na saúde? Um
primeiro é o conceito de saúde. Como sabemos, o Brasil tem uma trajetória fantástica na formulação de um
conceito mais amplo de saúde que não aquele centrado
só no hospital e no medicamento, aquele que tem por
vista a saúde pública, a qualidade de vida. Então esse
é um desafio: reconstruir o conceito de saúde.
Outro é o acesso ao serviço público. É dramático
as condições de acesso ao serviço público de acampados e de assentados. Especialmente de acampados. Se
a população da cidade tem dificuldade, a atenção primária, secundária e terciária, os senhores sabem como
é lá no campo, o pessoal, sobretudo, acampado.
Outro problema que é similar ao da educação é
que a educação profissional. Os profissionais que atuam na área da saúde, muitas vezes, não têm a sensibilidade e não tem por isso nem os requisitos técnicos
para trabalhar com esse público específico. Então nós
precisamos adaptar a formação dos profissionais de
saúde para atuar com esse público específico.
Outra questão é da participação popular, também
como a gente sabe, se construiu com amplo processo
de participação popular e ao mesmo tempo a Reforma
Agrária também foi construída com amplo processo de
participação popular. Qual é o desafio que o ITAC se
colocou? Tentar juntar essas duas trajetórias.
E uma questão que no último ano foi muito vigente
é a questão de saneamento ambiental. Que no caso da
Reforma Agrária quem é responsável por política de
saneamento é a FUNASA junto com assentamentos,
populações indígenas e comunidades quilombolas, e
a FUNASA tem grande dificuldade da execução. Então nesse âmbito foi um desafio: como é que a gente
conversa com seriedade sobre saneamento ambiental
na Reforma Agrária?
Ali tem uma lista de algumas das ações que a
gente fez visando enfrentar esse desafio. E que na
apresentação dos resultados, elas vão estar traduzidas em coisas efetivas. Pode passar.
O primeiro resultado. O ITAC conseguiu acompanhar 60 coletivos locais de saúde mapeando e acompanhando eles. O que é que são coletivos locais de
saúde? São aquelas pequenas. A senhora raizeira,
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um educador, um técnico em enfermagem que é assentado, ou então que mora no acampamento, e que
organiza pessoas que trabalham com a área da saúde.
E aí também sempre estão envolvidos agentes comunitários de saúde. Então os coletivos locais são aqueles que lá no município, ou então no acampamento,
no assentamento, organiza o trabalho de saúde. Na
foto até uma atividade nossa que o pessoal está junto com a comunidade discutindo a proposta de sede
para assentamento, mas discutindo a partir do olhar
da saúde. Pode passar.
Outro resultado que a gente conseguiu foi articulação e fortalecimento de uma rede nacional de
educadores e educadoras populares em saúde. Essa
rede junta gente que trabalha com saúde na área de
Reforma Agrária e pessoas que atuam em mais de 100
equipamentos e assentamentos em todo o Brasil.
O ITAC também dentro daquela diretriz nossa de
apoio pedagógico e metodológico, nós conseguimos
apoiar três cursos técnicos de saúde com o público
da Reforma Agrária e duas pós-graduações em saúde voltada para a Reforma Agrária. Inclusive, uma que
é feita em parceria com a Politécnica da FIOCRUZ.
Esses cursos envolvem mais de 100 educadores e
educadoras.
Capacitamos diretamente 80 educadores e educadoras em saúde ambiental, são pessoas que já trabalhavam com a saúde, que ao final da capacitação
tem o domínio da discussão e da política de saúde
ambiental, e publicamos uma cartilha nessa área de
saúde ambiental. Inclusive, na foto a gente vê o trabalho de campo. Era uma capacitação, ao mesmo tempo,
teórica e prática. Ali são dois educadores que foram
capacitados trabalhando com pessoal de assentamento
fazendo o diagnóstico participativo.
Outra atuação que a gente fez é que o ITAC
forneceu apoio técnico à elaboração e divulgação da
Política Nacional de Saúde para o campo e para a floresta. É uma política nacional feita dentro do Ministério
da Saúde que visava corrigir algumas ineficiências do
SUS, no caso do público da Reforma Agrária e da floresta. E também colaboramos na articulação de cinco
representantes da Reforma Agrária que participaram
da 13ª Conferência Nacional de Saúde que ocorreu
em Brasília, se não me engano, em novembro e dezembro de 2008.
Por fim, nessa área temática da saúde, contribuímos no relatório da Comissão Internacional de Determinantes Sociais da Saúde. A OMS, nos último cinco
anos, resolveu fazer uma grande investigação nos países– membros sobre como andam os determinantes
sociais da saúde. E o ITAC ajudou a fornecer informa-
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ções sobre a Reforma Agrária, a saúde na Reforma
Agrária no caso do Brasil.
Outro eixo de atuação nossa é a área temática,
a cultura popular e a juventude. Lembrando aqui que
é, pode passar, um pouco dos desafios que a gente
tem. Um primeiro é esse dilema entre cultura popular e
cultura de massas. Como sabemos, a área do campo
tem um apelo popular muito grande, de cultura popular
muito grande, mas ao mesmo tempo tem processos
que a gente denomina de cultura de massas, também
como televisão, música, jornais e assim por diante. A
ideia do ITAC, então, é o quê? Olhar isso como desafio, como que você consegue dialogar cultura popular
com cultura de massas.
Outro desafio é o quê? Acesso e produção de
bens culturais. Se na área da educação e da saúde as
populações de Reforma Agrária estão privadas destes
direitos, imagina na área cultural. Há uma dificuldade
imensa de acesso ao cinema, de acesso ao teatro, de
acesso à literatura. Então uma primeira coisa é acessar
os bens culturais já existentes. Mas também é recuperar o papel do trabalhador do campo, do sujeito do
campo, como produtor de cultura, como pessoa que
tem acesso, que pelos seus próprios bens conseguem
produzir e reproduzir a sua cultura.
Aí no âmbito da cultura surge a questão da juventude. Como que a gente fala então desse grupo social
específico da Reforma Agrária que são os jovens?
Como que a gente pensa em políticas específicas
para a juventude? E aí entra em duas atuações: ou é
através da cultura ou é através da profissionalização.
Pode passar.
Eu vou pular um pouco das nossas ações, porque nos resultados já aparece um pouco do que a
gente fez.
Um resultado que a gente teve, nesses últimos
anos, é que capacitamos mais de 150 multiplicadores
em produção artesanal de violões, produção de audiovisual e danças populares. Ou seja, hoje, filhos de
assentados e assentadas, ou então jovens acampados
estão dominando técnicas de produção artesanal de
violão, de produção de audiovisual e também resgataram danças populares típicas do Brasil.
Reprodução de materiais educativos. Reproduzimos um série de materiais nessa linha de oficinas populares, oficinas de música, como também produzimos
dois vídeos experimentais. Pegamos aqueles jovens da
Reforma Agrária que estavam fazendo a capacitação
e eles fizeram exercícios práticos.
Eu gostaria de entregar aqui para a Mesa o exemplo desses exercícios. Pode passar.
Outro resultado que a gente teve. Ali a gente pode
ver foi um grande evento que a gente fez na Universida-
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de Federal Fluminense em que realizamos o I Encontro
Nacional das Juventudes do Campo e da Cidade com
mais de 2.200 participantes. A ideia foi reunir juventudes para trocarem experiências e para opinarem sobre
as políticas atuais. Pode passar.
Aí também é uma foto. Pode passar.
O nosso último eixo de atuação é o apoio ao
cooperativismo. Como somos um instituto técnico de
estudos, mas também de cooperativismo, nós ajudamos a sistematizar algumas experiências exitosas
na área da cooperação. Então alguns desafios que a
gente tem é o cooperativismo como um todo e tentar reunir as experiências exitosas para pensar quais
são as intervenções estratégicas que poder público e
sociedade civil organizada devem fazer nessa área.
Pode passar.
Alguns resultados que a gente conseguiu nessa área. Mais de 600 pré ou recém-assentados foram
qualificados profissionalmente e inseridos na economia
solidária. É o caso da foto ali, assentados vendendo
artesanato.
Também fizemos a vinculação da discussão do
cooperativismo, que é forte na Reforma Agrária, com
as experiências de economia solidária.
Realizamos estudo de viabilidade cooperativa de
crédito para Reforma Agrária envolvendo mais de 120
representantes comunitários e pode vir a beneficiar 50
assentamentos e quatro mil famílias.
Uma rápida apresentação dos nossos convênios
que estão em análise nessa Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito. [soa a campainha] Realizamos
um convênio – estou encerrando – que é o de luthieria. Que luthieria são monitores que trabalham com a
produção artesanal de instrumentos de corda. A ideia,
então, foi o quê? Realizamos duas etapas do curso de
capacitação, cada etapa tinha 15 dias e 30 participantes, foi um convênio no valor de 50 mil firmado com o
INCRA. Pode passar.
Realizamos também um estudo sobre a viabilidade de cooperativas de crédito para assentamentos.
Então pegamos. Já existem algumas experiências exitosas de cooperativas de crédito e Reforma Agrária. A
ideia foi fazer um estudo de viabilidade para pensar: é
viável e é interessante implementá-las? Então a gente
fez, primeiro, um diagnóstico, uma série de atividades
participativas com as comunidades para levantar quais
seriam os princípios dessa demanda. E também fizemos
oficinas de capacitações que culminou na realização
de um estudo técnico sobre o tema. Pode passar.
Um convênio chamado Envolvimento e Libertação que era de redes de educação popular em saúde. Realizamos dentro daquela ideia de reunir uma
rede nacional de educadores populares em saúde da
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Reforma Agrária, realizamos seminários nacionais e
reuniões desses articuladores, bem como viabilizamos
as viagens de articulação e monitoramento dos educadores a coletivos locais de saúde. Tivemos o apoio
do Fundo Nacional de Saúde.
Aprendendo a Cuidar foi uma parceria que a
gente teve também com o Fundo Nacional de Saúde
com uma série de outras entidades em que nós realizamos dois cursos de capacitação, e cada um tinha 40
participantes com duração de 15 dias, para capacitar
pessoas da Reforma Agrária na temática de saúde
ambiental. E os próprio educandos produziram o material educativo para ser reproduzido e utilizado nas
suas comunidades. Eu tenho três exemplares que eu
gostaria de deixar aqui. São cartilhas populares produzidas pelos esses educandos. Tivemos a parceria
do Fundo Nacional da Saúde também.
O Ministério da Educação pela Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com o ITAC, a gente apoiou
a realização desse Encontro Nacional das Juventudes
do Campo e da Floresta. O encontro contou com 1.200
participantes de pessoas da Reforma Agrária e também das periferias urbanas na Universidade Federal
Fluminense. E, através desse convênio, nós pudemos
fazer o acompanhamento pedagógico do curso, como
também garantir a participação da delegação de seis
estados.
Por fim, um convênio que firmamos com o Fundo
Nacional de Cultura, com o Ministério da Cultura e que
era para formação audiovisual no fortalecer da cultura
da terra. E qual foi a ideia? Realizar cursos práticos
de formação em audiovisual com jovens da Reforma
Agrária e o produto disso foi um experimento prático
que é o experimento videográfico que eu já entreguei
para a Mesa. E agora esses jovens estão capacitados
na filmagem, edição e produção de vídeos.
Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição para os esclarecimentos que forem necessários.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Obrigado.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Ao Sr. Gustavo Augusto Gomes de
Moura.
Sim. Pois não. Pode falar, deputado.
DEPUTADO CHICO ALENCAR: Bom-dia. É que
eu fui informado que começou a Ordem no Dia na
Câmara dos Deputados. Não sei o que o regimento
prescreve.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): 15 horas?
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DEPUTADO CHICO ALENCAR (PSOL-RJ): É
porque é uma Sessão Extraordinária que começou
ao meio-dia.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Bom, como é uma Audiência Pública
e é uma oitiva, não há nenhum ato deliberativo, nós
vamos fazendo até que comece a Ordem do Senado.
Enquanto não começar o Senado, os deputados que
quiserem permanecem e os deputados que não quiserem podem se retirar. Ok?
DEPUTADO CHICO ALENCAR (PSOL-RJ): Poder a gente pode sempre.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Fica no livre arbítrio de cada um.
DEPUTADO CHICO ALENCAR (PSOL-RJ): Já
houve, só para lembrar. Quando presidiu aqui a sessão
da CPMI, em outra ocasião, o Senador Almeida Lima, o
Presidente, o Senador Almeida Lima, ele interrompeu
a sessão quando do início da Ordem do Dia.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Então eu vou lembrar a própria da
CPI da Terra, vou lembrar a CPI dos Correios que nós
chegamos a ter depoimentos de dez horas aqui. Para
depoimento, a Ordem do Dia não traz nenhum problema de ordem regimental: nem no regimento comum,
nem no regimento da Câmara e nem do Senado. Nós
podemos ficar aqui 10, 12 horas. Os parlamentares é
que saem, cumprem o seu dever lá nas suas respectivas Casas e retornam usando do seu livre arbítrio.
Eu queria só pedir uma solicitação. O Sr. Ademar Paulo Suptitz é o representante da ANCA, ele
está acompanhado de uma jovem que eu preciso que
ela se identifique, dando a sua função na entidade e
a sua identificação pessoal para que possa permanecer na Mesa.
SRA. CRISTIANE MARTINS: O meu nome é Cristiane Martins e eu só estou aqui do lado do Sr. Ademar
Paulo Suptitz colaborando como assessora dele.
SR. PRESIDENTE DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Passo a palavra ao Senador Almeida
Lima que presidirá e a palavra ao Sr. Relator para que
indague os depoentes.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Boa-tarde Sr. Ademar e Gustavo. Quero parabenizar, Ademar, pela sua clareza de exposição bastante didática e que muito vai contribuir para o relatório
deste relator. Mas eu queria fazer algumas perguntas,
primeiro para o Sr. Ademar, e depois para você.
Eu estava vendo aqui em algumas publicações
da ANCA, tem algumas fotos, tem várias bandeirinhas
do MST e simpáticas, inclusive. Qual que é a relação
da ANCA com o MST?
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SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A
ANCA, digamos, que tem um ponto de contato com o
público sem terra.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Digamos que esse ponto de contato que a ANCA tem com
esse público sem terra, ele se dá em dois campos de
ação. Primeiro, por essa relação histórica, ou seja, no
início dos anos 80 – isso que eu já falei – com a redemocratização do país, onde os trabalhadores conseguem ter um espaço para ele em busca de seus direitos, e não tinha outra alternativa a não ser criar um
entidade jurídica para daí poderem ter acesso a essas
política públicas, para daí construir sua casa, construir
suas estradas, e a educação fundamentalmente, haja
vista que a terra não resolveria esse problema. E esse
público. A segundo relação é esse público atendido,
poderíamos dizer esse público alvo, ao longo desse
caminho percorrido para conquistar em o seu pedaço
de chão, foram criando uma identidade sem terra e
eles, sim, são ligados ao MST.
No entanto, a ANCA é uma entidade jurídica sem
fins lucrativos, é uma ONG que tem seus deveres e
suas responsabilidades, ou seja, a ANCA não é o MST
e nós temos bem claro isso. Uma coisa é o movimento e, inclusive, é reconhecido na sociedade nacional
e internacional pelo trabalho na luta pela terra e pela
Reforma Agrária, e outra coisa é a entidade jurídica.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): A ANCA, ela foi, em algum momento teve algum
processo judicial em função de ocupação por membros
do Movimento Sem Terra? Foi acusada de participar
de ocupação de terra?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Como
eu assumi a ANCA apenas em 2008, o processo que
eu conheço. Também não conheço dos detalhes, porque quem cuida disso são as pessoas que contribuem
com a ANCA na área jurídica, mas, sim, recebemos
um tempo atrás um processo dessa natureza no Estado de São Paulo, o qual já fizemos nossa resposta
e apresentamos a nossa defesa e pelo que sei está
correndo na justiça.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Uma auditoria do Ministério da Pesca coloca que
a ANCA não tem técnicos suficientes no sentido de
fazer esses cursos, ou mesmo para cumprir objetos
de convênios feito com o Ministério da Pesca. Vocês
concordam com essa avaliação, com essa auditoria?
E como que, se não tem realmente, como que vocês
fazem para suprir essa necessidade?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Ao
longo de todo o trabalho que a ANCA desenvolveu, nós
temos um corpo técnico, tínhamos um corpo técnico
que era o cotidiano da ANCA. No entanto, como se tra-
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ta de convênios e parcerias, a partir desse convênio e
dessa parceria é que a gente realizava a contratação
de determinados técnicos para atingir determinado
objeto a ser implementado nas áreas desses assentamentos onde está esse público ouve que a ANCA
assiste. E essas contratações, elas se davam a partir
dos currículos realizados. É claro que nesse caso da
pesca por se tratar de uma atividade que não tem um
histórico, uma tradição no país, é difícil você encontrar
técnicos nessa área.
No entanto, ao longo do tempo de atuação da
ANCA, ela foi desenvolvendo métodos e ao redor disso tudo fomos constituindo e fomos tendo contato com
colaboradores, e dentro desse corpo de colaboradores
temos, sim, técnicos capacitados para tocar essa atividade. Tanto é que dos recursos que nós recebemos
para a execução desse convênio em especifico, nós
atingimos o objeto dele. Inclusive, eu entreguei para a
Mesa vários materiais que, inclusive, foram elaborados
por esse corpo técnico da ANCA.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Qual que é a estrutura da ANCA? Estrutura funcional. Quantos funcionários têm? Os dirigentes são
remunerados? Como é que é o funcionamento da
entidade?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Atualmente, nós temos uma diretoria executiva que eu
faço parte como Presidente. Tem o Paulo Pires que é
secretário e a Cristina que é a tesoureira. E temos um
grupo associado que somos em 15, nesse momento.
A ANCA, hoje, tem um patrimônio. Nós temos uma
sala aqui em Brasília e dois veículos, e o nosso corpo
de funcionários, nós ainda temos nove funcionários
registrados.
Eu, particularmente, não recebo pela ANCA, até
mesmo porque uma entidade sem fins lucrativos não
pode remunerar seu Presidente. Eu vivo da minha
condição enquanto professor, onde dou aulas particulares.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Sr. Ademar, qual é a relação da ANCA com o ITAC,
com a CEPATEC e com a CONCRAB?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Como
eu falei na minha apresentação, a ANCA tinha como
uma de suas linhas de ação o incentivo para que os
trabalhadores fossem constituindo suas organizações
para daí acessarem as políticas públicas para sua melhoraria de condição de vida. Então a nossa relação
com essas entidades citadas, ela é, primeiro, por semelhança, por estamos aqui trabalhando com o mesmo público, que é um público que eu já falei anteriormente, que é o público das áreas de assentamentos
de Reforma Agrária.
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SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Funciona no mesmo endereço as entidades?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A
ANCA, desde o início, desde os anos 80, com a nossa
primeira sede em São Paulo, ela dividia espaço no mesmo endereço com outras organizações. Por exemplo, a
primeira sede nossa foi dentro do Instituto SEDES, em
São Paulo, e onde funcionava, por exemplo, dentro do
mesmo endereço em outras salas, em salas separadas, em espaços separados, funcionava, por exemplo,
a Comissão Pastoral da Terra, a Comissão Indigenista,
a própria SEDES e assim também é com essas outras organizações. Isso já se tornou tradicional, não é,
várias organizações se juntam, inclusive para diminuir
custos e funcionam, sim, nos mesmos endereços, no
entanto, cada um com sua função, com suas responsabilidades e sempre em salas separadas.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): E é possível ter um dirigente de uma entidade ser
membro também da outra? De fazer parte do corpo
diretivo?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: É
possível, porque uma pessoa, pela Constituição Brasileira, ela pode fazer parte de várias organizações, não
é, tanto políticas como sociais, enfim. E no caso das
entidades que lidam com esse mesmo público pode
acontecer, sim, de uma pessoa ser também sócio de
outra entidade. Assim também funciona nas empresas,
nas indústrias, enfim, onde uma pessoa pode ser dona
de mais de outro empreendimento.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Qual que é a relação da ANCA com o Jornal
Brasil de Fato?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: O
Jornal Brasil de Fato é um jornal de circulação nacional que faz também esse debate em torno da questão agrária e da Reforma Agrária, ou seja, é um jornal
que faz esse debate em torno das dificuldades que os
trabalhadores do campo têm no país. Então a nossa
relação, ela se dá também, como eu falei, com as outras entidades de semelhança, justamente por esse
motivo de fazer esse debate em torno da bandeira da
Reforma Agrária.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): E funciona no mesmo endereço da ANCA, o
jornal?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Não,
o jornal não funciona no mesmo lugar da ANCA.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): E a relação da ANCA com a gráfica denominada
Expressão Popular? Você conhece essa gráfica?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: conheço. A relação nossa com a gráfica é comercial. E
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a Expressão Popular é uma editora, não é uma gráfica, ela, em suas publicações, ela tem uma série de
publicações que também trabalham o tema relacionado à questão agrária, educação, enfim, que são as
áreas de atuação da ANCA. Ou seja, e a relação em
algumas atividades que a ANCA fez, ela comprou o
materiais da editora.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): O senhor conhece a Sra. Suzana Angélica Paim
Figueiredo?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Pelo
que eu conheço ela, eu sei ela é uma. Não conheço
pessoalmente, mas sei que ela é uma advogada e que
já atuou na ANCA prestando serviço jurídico.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Já prestou serviços?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Sim.
Não na minha gestão, mas tenho informação que
sim.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Dos convênios que a ANCA tem com o Governo
Federal, tem alguns que estão inadimplentes?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Por
conta da CPMI da Terra, onde a qual pediu para o
Tribunal de Contas da União fazer uma auditoria em
convênios da ANCA, por conta de alguns pareceres
do TCU, foi constatado algumas dificuldades técnicas
que a entidade teve na execução de algum convênio,
de alguns convênios desses, e tornou então a ANCA.
Impossibilitou a ANCA de terminar alguns convênios.
No caso, por exemplo, da pesca, enfim, nós conseguimos retirar as nossas certidões negativas de débito,
por exemplo, da Receita Federal, Estadual e Municipal
e isso impossibilitou de nós recebermos as parcelas
que ainda estavam por ser executadas. No entanto,
daquilo que a gente recebeu, a gente cumpriu com o
objeto do convênio de acordo com o plano de trabalho
que a gente realizou com determinado órgão.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Na sua avaliação, a ANCA tendo sido chamadas
para CPIs da Terra, da ONG e agora do chamado MST,
está atrapalhando o desenvolvimento das atividades da
própria ANCA, daquilo que é o objetivo da entidade?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: É.
Hoje, praticamente, a ANCA não consegue mais desenvolver suas atividades justamente pelo fato de esta ser
a terceira comissão que nós estamos sendo convidados
para responder e aí se torna muito difícil tocar a vida
dela hoje. Porque além de nós não conseguirmos mais
conveniar, por exemplo, nós temos nesse momento,
os bloqueios dos bens da ANCA e isso impossibilita,
inclusive, de movimentação bancária, ou seja, mesmo
que a ANCA quisesse realizar alguma atividade com
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recursos próprios, não poderia porque nem a movimentação da conta bancária é possível, haja vista
que houve um acórdão no TCU que, inclusive, já foi
revisto, já foi cancelado pelo próprio TCU, no entanto
há, eu não entendo muito dessa linguagem jurídico,
no entanto há um processo da Justiça de São Paulo
levando em conta esse acórdão que já foi cancelado
e que impossibilitou, então, os bens e o bloqueio dos
bens da ANCA. No entanto, nós já fizemos a nossa
resposta, já entramos com a nossa defesa e estamos
aguardando julgamento. No entanto, o nosso esforço
é apresentarmos as nossas respostas e acreditamos
que vamos conseguir provar que todos os objetos dos
convênios foram atingidos.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Esses convênios foram feitos tanto no Governo
atual como no Governo anterior. Você confirma essa
informação que teve convênios ainda no Governo Fernando Henrique Cardoso?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A
ANCA, desde o Governo José Sarney, realiza parceria
com órgãos governamentais. Se eu não me engano, o
único Governo que a gente não conseguiu fazer parceria foi com o Governo Collor, nos demais, todos: o
Governo do Itamar Franco, o Governo Fernando Henrique e agora com o Governo atual também.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): A ANCA já, em algum momento, enviou dinheiro
para algum partido político?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Não,
isso a ANCA nunca fez.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): E já recebeu dinheiro de partido político?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Também não.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): A ANCA recebe dinheiro do exterior. Como é que
se dá isso? Quais entidades? Como é que é o processo
de recebimento do dinheiro do exterior?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Deputado Jilmar Tatto, ela recebia. Nesse momento, não
temos mais parceria com nenhuma entidade do exterior.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Quando recebia, como que era?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Sim.
No entanto, nós recebemos, pelo que eu sei, de outras
administrações da ANCA, eram duas formas que a
gente recebia recurso do exterior. A primeira com doações, principalmente de organizações que é tradicional
na Europa, existia essas agências de cooperação que
se preocupam com a realidade de outros povos, de
outros países, principalmente com esse público mar-
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ginalizado pelos estados, no caso aí dos assentados
e dos acampados e de Reforma Agrária. E também a
ANCA realizou vários convênios, inclusive em parceria
com outros Governos da Europa. Toda essa tramitação
se deu via Banco Central de acordo com as normas
e as regras do Banco Central do Brasil e todas essas
doações de todos esses convênios também tinham
objeto e tinha uma intenção final, e tudo isso a ANCA
cumpriu de acordo o combinado com determinada organização, com determinada entidade.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Estou satisfeito. Obrigado, Sr. Ademar.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Deputado Onyx Lorenzoni deseja fazer
uso da palavra?
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO
(PT-SP): Presidente, posso fazer para o ITAC? Pode
ser?
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Sim.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Vamos lá. Sr. Gustavo, o Jornal Estado de São
Paulo, numa edição de 09 de julho de 2007, publicou
uma matéria que diz que a ITAC serve. Na verdade,
fala que várias ONGs, entre elas a ITAC, serve como
repasse de recursos do Governo para o Movimento
Sem Terra. O senhor confirma essa publicação, digamos assim? Está correta essa informação de que o
ITAC recebe dinheiro do Governo para transferir para
o Movimento Sem Terra?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Realmente, nós recebemos recursos do Governo, mas
todos de acordo. Para convênios que são estabelecidos como todos os outros convênios públicos e todo
o recurso recebido de convênios foi utilizado, único e
exclusivamente, nos objetos pactuados. Nunca houve
nenhum tipo de transferência para nenhuma outra finalidade que não aquela publicamente estabelecida.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): O TCU chegou já auditar esses convênios?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
O que ocorre é que como os nossos convênios ainda
estão na fase de análise e de prestação de contas,
mas mesmo assim a CGU e o TCU chegaram a olhar
os convênios e apresentamos as documentações solicitadas. Mas não fomos informados de nenhum outro
parecer. Mas recebemos, sim, diversas vezes, técnicos do Tribunal de Contas e da Controladoria-Geral
de União.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Qual é a relação do ITAC com o MST?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: O ITAC, ele tem relação, como eu falei na minha

Maio de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

apresentação, com uma série de movimentos sociais,
movimentos populares, organizações comunitárias e
outras entidades visando o cumprimento dos seus objetos e o atendimento do público com quem ela trabalha.
Entre eles estão o Movimento Sem Terra.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): O Diário Oficial de 18/04/2006 consta o nome de
V. Sa. representando o MST num grupo de trabalho
criado pelo Ministério da Saúde. Qual que é o objetivo
desse grupo de trabalho?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
O Ministério da Saúde, em 2005, e ao longo desses
anos, institui o Grupo da Terra. O Grupo da Terra é um
grupo intraministerial que tem representantes em todas as secretarias, tem o representante do Conselho
Nacional de Saúde, também da Comissão Bipartite e
Tripartite e Interministerial, tem representante de vários
ministérios. Foi aberto, durante um período, representação para a sociedade civil organizada. Então contávamos com representantes das florestas, do Conselho
Nacional de Seringueiros, dos trabalhadores rurais assalariados, representantes da CONTAG e tinha assento
também representantes dos trabalhadores da Reforma
Agrária, de acampados e assentados. Como era um
grupo bem técnico, uma câmara técnica de legislação
que chegava até em detalhes orçamentários, diretrizes
do SUS e tal, os representantes da Reforma Agrária
solicitaram que eu, que moro em Brasília e tenho experiência na área, integrasse essa comissão técnica
e o produto dela é que foi aprovada e apresentada à
política de saúde do campo e da floresta.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Seria mais adequado ser representante-membro
do ITAC ao invés do MST, já que não é uma personalidade jurídica?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: O que ocorre é que, na época, eu nem era diretor do ITAC.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Não era?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Não, não era diretor do ITAC e nem associado. Mas
porque era uma coisa daquela história do que todas
as ações têm que ter o controle social, representantes
da sociedade civil organizada que falam como sociedade civil organizada.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): O ITAC tem parcerias com entidades que estão arroladas aqui na CPMI para fazermos investigações?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
O ITAC tem parceria com uma série de entidades e com
algumas das que estão no plano de trabalho da CPMI,
tendo em vista que quando são objetivos semelhantes
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e o público semelhante, ou então quando pode haver
alguma troca de saberes. A gente vai iniciar alguma
atividade que sabemos que outra entidade já tem um
acúmulo e fazemos contato. Mas que são inúmeras
entidades e a gente tem esse contato.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): O ITAC tem convênios com Estados? É só com o
Governo Federal ou com Estados também, governos
estaduais?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
O que eu tenho conhecimento, o que eu tenho anotado aqui, todos os nossos convênios foram com órgãos
federais. Nunca tivemos com órgãos estaduais.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Não tem certeza? Qual é a estrutura do ITAC?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
O ITAC é uma. Nós somos uma entidade, apesar de
trabalhar muito, nós somos uma entidade simples, uma
entidade pobre como o público que ela trabalha, mas
nós contamos com uma sala alugada, uma sala boa
que tem uma estrutura razoável para gente trabalhar,
com um moto que foi adquirida recentemente e com
computadores.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): E funciona no mesmo endereço que a ANCA?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Não, até porque isso, no caso, não seria possível porque para gente funcionar, a gente tem que ser cadastrado num endereço só nosso. Precisa ter o cadastro
no CNPJ. Nós funcionamos numa sala só nossa.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Vocês têm algum convênio que está inadimplente
nesse momento?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: O que a gente tenha sido informado, não. Mas na
preparação da CPMI, eu ouvi uma informação, que
eu não tenho certeza, de que haveria dois convênios
nossos inadimplentes, só que nós não formos informados de nenhuma inadimplência, até porque todos
os convênios que nós tivemos, apresentamos a prestação de contas e também os dados que informavam
o cumprimento do objeto.
SR. RELATOR DEPUTADO JILMAR TATTO (PTSP): Obrigado, Sr. Gustavo. Estou satisfeito, Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra o nobre vice-Presidente,
Deputado Onyx Lorenzoni.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Só
por uma questão de manter na mesma linha que ia o
nosso nobre relator, eu queria perguntar ao Presidente do ITAC, ele disse que assumiu em 2007. Em que
momento de 2007?
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SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Janeiro de 2007.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Janeiro de 2007. Ótimo. Quem era o Sr. Paulo César
Ueti Barasioli?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
o Sr. Paulo César Ueti Barasioli é o Presidente do ITAC.
Eu sou o tesoureiro da entidade.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Ah,
ele é o Presidente do ITAC?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: Exatamente.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): E
desde que data esse cidadão é?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: Ele, assim como eu, fomos empossados em janeiro de 2007.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Não seria em 2006 que ele assumiu pela primeira vez
a Presidência?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: Não.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Quando, ao final de 2006, então o Sr. Gilberto Batista
da Silva, que foi o primeiro Presidente, ele é substituído?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Que eu tenho, inclusive, a ata que elegeu o Sr. Gilberto ainda como Presidente em exercício, junto com os
demais associados, elegeu o Sr. Paulo César Ueti Barasioli como Presidente e a mim como tesoureiro.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): E
que data é essa ata?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
É de aos três dias do mês de janeiro de 2007.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Está bem. O Sr. Paulo César Barasioli é membro do
Movimento Sem Terra?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Que eu tenha conhecimento, não. Ele é amigo histórico de muitos anos da Reforma Agrária, porque ele foi
monge beneditino, é teólogo e trabalhou sempre com
o público camponês e com os da periferia da cidade.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Deputado Onyx.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Sim.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Apenas para um esclarecimento. Tão
logo o Deputado Onyx faça os seus questionamentos,
eu passarei a palavra aos Srs. Parlamentares. E pelo
regimento que eu pretendo cumprir fidedignamente,
estabelece o tempo de três minutos para cada parla-
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mentar. Evidente, com direito às perguntas e às réplicas. Levando em consideração que são dois convidados, nós ampliaremos esse tempo para seis minutos,
três para cada.
Então eu solicitaria dos senhores que organizassem as perguntas no sentido de comportar dentro desse
tempo para que não haja prejuízo como aconteceu na
sessão anterior e eu devo aqui dizer que por responsabilidade, por culpa minha, da Presidência.
Portanto eu serei, eu cumprirei o regimento nesse
sentido, cada um dos senhores poderão articular as
perguntas de forma antecipada, todas elas, ou se preferir, uma a uma no sentido de que, esgotada o tempo,
se sobrarem perguntas, serão prejudicadas. Portanto,
eu peço que organizem de forma devida para que não
haja prejuízo aos Srs. Parlamentares.
Evidente que aquele que perguntar e ainda ao final, depois de toda rodada, houver tempo, haverá uma
segunda inscrição e o parlamentar poderá fazer seus
questionamentos complementares. Feito o esclarecimento que eu entendo extremamente necessário, Deputado Onyx Lorenzoni tem a palavra para continuar.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Eu
queria só confrontar, porque nessa mesma Portaria,
e ela é de 17 de abril de 2006, portanto, vigeu ao longo de 2006, provavelmente em 2007, o senhor e o Sr.
Paulo César Ueti Barasioli eram os representantes do
MST, quer dizer não era nem referendados pelo ITAC
ou referidos como representantes do ITAC, são representantes do MST. E o senhor disse que assume em
2007. Então por que é que em 2006, num convênio de
1 milhão e 200 mil reais do ITAC, o senhor aparece
como responsável por ele? Isso é dado do SIAFI. Que
cargo o senhor exercia, em 2006, no ITAC?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: O que ocorre, primeiro, é que ainda tem dúvidas
com relação à nossa participação no Grupo da Terra?
Porque a gente participava, era uma câmara técnica,
foi solicitado pelo público da Reforma Agrária que nós
participássemos, para o Ministério da Saúde era uma
cadeira do MST, nós participamos e nos orgulhamos
muito disso porque ajudamos a construir uma política
de saúde que tenho certeza que vai ser muito importante.
Com relação a esse dado, eu não era nem associado e nem da diretoria do ITAC. Mas, se não me
engano, a partir de junho de 2006, eu precisaria confirmar a data, eu fui procurador do ITAC. Já havia planos dos associados de eleger uma nova diretoria, que
seria feito ao final do ano e no início do outro, e eu era
procurador do ITAC.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Em
que período o senhor era procurador do ITAC?
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SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Se eu não me engano, eu precisaria confirmar a data
da minha procuração, mas certamente é no segundo
semestre.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): É
por isso que o senhor aparece, então, como responsável por esse convênio?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Na verdade, eu era procurador do Sr. Gilberto, então
Presidente constituído do ITAC.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Qual é o grau de parentesco que havia entre o Gilberto
Batista da Silva, o Márcio José da Silva, o Danilo da
Silva e o Daniel da Silva, que eram a diretoria anterior do ITAC? Qual era o grau de relação entre essas
pessoas?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Nobre deputado, eu confesso que eu não.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Eu solicito a plenária não se manifestar
em nenhuma das hipóteses.
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Como eu fui associado ao ITAC somente em dezembro
de 2006, eu conheci alguns dos nomes que o senhor
falou rapidamente, eu reconheço que são associados
na nossa entidade, ou ex-associados. Então eu os conheci, mas não aprofundamento. Conheci um pouco
melhor o Sr. Gilberto, mas não profundamente os outros
e não teria como afirmar o grau de parentesco.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Mas eu lhe afirmo aqui, o Sr. Gilberto era o Presidente,
o tesoureiro era o irmão dele, o suplente da diretoria
também irmão e o conselheiro do conselho fiscal era
irmão. E qual é o parentesco que eles tinham com a
Sra. Hilda Martins de Souza, o senhor sabe? Que era
membra do conselho fiscal do ITAC?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Então, novamente, eu não tenho certeza do grau de
parentesco. Mas eu conheço, sim, a D. Hilda.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Ela
era a mãe deles.
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Tudo bem. Mas a D. Hilda, uma senhora muito respeitada, eu a conheço há muitos anos, porque ela é uma
liderança indígena.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Obrigado. E qual é a relação de parentesco do extesoureiro, então, o Márcio, que era irmão do Gilberto
e filho da Hilda, com o Sr. Delvéquio Mateus, que é
um líder do MST?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Desculpa, Sr. Deputado, eu não sei.
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DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Ele
é casado com a irmã do Mateus. E a mulher do Mateus tem vínculo com o INOCAR e com o INCRA, que
o senhor conheça?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Que eu tenha conhecimento, não.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Ok. Eu pergunto isso porque há uma relação muito
estreita entre estas pessoas e as entidades. E há um
dado bastante curioso, entre 2003 e 2006, no primeiro mandado do Governo Lula – busquei esses dados
-, a ANCA recebeu 24 milhões. Em contrapartida, de
2007 para cá, curiosamente, uma entidade que tem
um trabalho aparentemente relevante, não recebeu
nada. Segundo o SIAFI, é zero.
Coincidentemente, o ITAC recebeu logo depois
que trocou a diretoria, o Sr. Gilberto foi afastado e entrou a diretoria que o senhor faz parte, o dinheiro jorrou: 6 milhões 760 mil reais entre a sua posse e até
o dia de hoje. E é curioso que se a gente soma o que
nós afirmamos aqui e está gravada na última reunião:
“ANCA e CONCRAB recebe, entre 2003 e 2006, 39
milhões de reais juntas. De 2007 a 2010, recebem –
porque a CONCRAB recebeu apenas dois milhões. O
INOCAR, que esteve aqui na semana passada e que
tem relações, segundo a nossa investigação, com a
ITAC, recebeu, nos primeiros quatro anos do Governo
Lula, 1.64 milhões. De 2007 para cá, as duas entidades receberam 11,8 milhões de reais, segundo dados
do SIAFI”.
Então a pergunta é a seguinte: o senhor acha que
isso é ao acaso, ou em virtude das investigações do
TCU sobre a ANCA e a CONCRAB, o recurso então
passou de forma mais intensa a irrigar a entidade cujo
seu Presidente e o seu tesoureiro são representantes
do MST no Ministério da Saúde? A pergunta é essa. O
senhor acha que isso aconteceu ao acaso, ou o senhor
acha que há uma relação entre esses acontecimentos?
Só sim ou não. A sua opinião.
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Então, primeiro, acho que não é o acaso, porque a gente é uma entidade séria e começou a entrar recursos
públicos quando foi decidido que essa seria uma das
ações do ITAC. Começa a entrar recursos públicos
quando a gente começa a apresentar propostas para
editais de convênios.
Uma segunda questão é que. Na verdade, eu confesso que eu fico um pouco incomodado como gestor
de entidade, que trabalha com o público da reformo
agrária e um público excluído, com a ideia de que jorrou
dinheiro; não jorrou, está faltando dinheiro na reforma
agrária. E, realmente, é uma situação muito complicada,
porque está faltando. Tem pouco dinheiro e tem pouca

17882

Sábado 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ação, ainda, para o público que é e para a quantidade
de pessoas envolvidas. Eu espero que outras entidades
tenham a coragem e a seriedade que a gente teve de
fazer esse trabalho junto a esse público.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): O
senhor afirma aqui que não há nenhuma correlação,
transferência, qualquer tipo de desvio dos recursos
recebidos pelo ITAC, para subsidiar ações do Movimento Sem Terra no Brasil? O senhor afirma isso aqui
como tesoureiro e responsável como procurador pelos
convênios? O senhor afirma isso, peremptoriamente?
Não há transferência, zero?
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
O que eu afirmo é que todo recurso que recebemos de
convênios foi gasto, único e exclusivamente, nos objetos pactuados, publicamente pactuados, dos convênios
que a gente firmou, que beneficiam o público da reforma agrária. Isso eu afirmo como tesoureiro.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Eu
gostaria de indagar ao representante da ANCA qual é a
leitura que ele, enquanto Presidente, faz dessa situação,
onde a ANCA era uma entidade que, no primeiro mandato do atual governo, recebeu volumes significativos,
24 milhões, e por que, de uma hora para outra, a ANCA
parou de receber, não recebeu mais nenhum recurso,
pelo menos que se tenha indicação pelo SIAF.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Deputado Onyx, eu já havia comentado sobre isso, na minha
fala anterior, mas, como eu comentei anteriormente,
a ANCA passou. Nesse período, ela já havia passado
por duas CPMI: a CPI da Terra e a CPI das ONGs. E,
após essa auditoria do Tribunal de Contas da União
em nossos convênios, alguns pareceres desses impossibilitaram a ANCA de receber novos convênios,
inclusive os convênios em andamento. Não foi possível
acessarmos o restante desse recurso, haja vista que,
para a gente ter acesso a recursos públicos, têm que
estar em dia com os órgãos competentes. No entanto,
como eu já falei anteriormente, nós já apresentamos
a nossa defesa em todos esses pareceres, inclusive
o TCU voltou atrás em um acórdão que ele mesmo
tinha determinado como um problema administrativo
da ANCA, no entanto, ele mesmo reviu isso, e isso
tudo está em andamento. Por isso, então, obviamente,
não conseguimos mais acessar os recursos públicos.
E, infelizmente, vários trabalhadores deixaram de ser
alfabetizados por causa disso, vários trabalhadores
deixaram de realizar uma produção melhor, porque a
ANCA vinha, ao longo de sua história, fazendo esse
trabalho com esses trabalhadores – mais uma vez,
repito – desassistidos pelo Estado Brasileiro.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Reproduzir para essa mesma situação. A mesma aná-
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lise feita em relação à CONCRAB eu fiz para a ANCA;
ou seja, há uma incrível coincidência em que o maior
volume de liberação de convênios se dá no mês de
novembro, no mês de dezembro, no mês de janeiro
e no mês de fevereiro. E essa incrível coincidência,
quando cruzado. Então, o maior volume de recursos
entra nesse período. Quando isso se cruza com as
manifestações do MST, segundo dados da CPT, que é
a Comissão Pastoral da Terra, fica bastante claro que
há um volume, uma correlação que estatisticamente
será significativa, se nós conseguirmos provar, entre
o volume de recursos que entidades como a ANCA,
CONCRAB e ITAC recebem, entre o final do último
quadrimestre e o início do primeiro quadrimestre de
cada ano, e o maior volume de ações do MST que
estão concentradas, para ser bem preciso, nos cinco
primeiros meses do ano. É um volume grande Eu queria saber como é que o senhor analisa isso. O senhor
acha que também é coincidência? Isso também é algo
que não tem uma explicação lógica, ou isso pode ter
alguma referência, porque o Governo Federal represa,
libera recursos mais em dezembro, depois abre novo
orçamento, libera um pouco em fevereiro, e, por coincidência, o MST se imobiliza logo depois que esses
recursos engordam o caixa das entidades que, por
exemplo, o senhor representa?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A
ANCA desenvolveu suas atividades. Inclusive, posso
mostrar aqui, nos convênios. Atividade em 11 de agosto,
14 a 18 de julho. Tudo agosto e julho. Desse convênio,
em específico, por exemplo, não tem nenhum no mês
de março. Desse outro convênio de capacitação em
EJA tem uma atividade em março, todas as outras a
partir de março. E, quando a gente faz o convênio, não
é nós que determinamos o dia que esse convênio vai
ser assinado, é justamente a partir da liberação dos
recursos dos órgãos competentes, que, infelizmente,
o governo só começa a funcionar depois do carnaval,
aí, até ter esse trâmite do projeto, que a gente apresenta ele no início do ano, até tramitar, até passar por
toda a burocracia, infelizmente a gente sempre acaba
tendo, sempre acabava conveniando, lá, por novembro
e dezembro, que, sempre, para o público da reforma
agrária, falta dinheiro, e o que sobrava do caixa, talvez,
repassavam para nós.
Portanto, nós gostaríamos que os convênios começassem no início do ano... Inclusive, várias vezes,
a ANCA teve que mudar os planos de trabalho por justamente terem atrasado esses convênios e só serem
conveniados no final do ano.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): A
ANCA cede espaço para outras entidades, como, por
exemplo, o MST? O senhor tem conhecimento se ela
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já cedeu espaços físicos de propriedade dela para o
MST e outras entidades?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Sim.
Pelo que sei, a ANCA, quando tinha uma cede em São
Paulo, ela, sim, cedeu salas para o MST funcionar.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): E
para a outra entidade também?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Como
eu falei anteriormente, desde o início da constituição da
ANCA, as primeiras cedes da ANCA sempre funcionavam em endereço onde outras organizações funcionavam. Torno a mencionar, a ANCA teve a sua primeira
sala cedida pelo Instituto CEDI. Nesse caso, foi o Instituto que nos cedeu a sala, e, no mesmo prédio, no
mesmo endereço, funcionavam outras organizações: a
CPT, o CIMI, a própria CEDI, e a ANCA, quando tinha
esse patrimônio em São Paulo, ela cedia salas para
outras organizações, no caso, o MST, por exemplo.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): A
CONCRAB também?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A
CONCRAB também tinha uma sala na sede da ANCA,
porque a ANCA sempre incentivou, volto a repetir, e
sempre foi linha de ação da ANCA incentivar para que
trabalhadores fossem constituindo suas organizações,
para poderem melhorar suas condições de vida, através das parcerias, e aplicá-las, então, para seu público
alvo, que, nesse caso, é o público de assentamentos e
acampamentos de projetos de assentamentos.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Sr.
Ademar, eu apenas pergunto, porque não há nenhuma
ilegalidade em fazer isso, apenas para estabelecer a
correlação de que todas essas entidades e as pessoas
que gravitam nelas têm um traço comum, uma interrelação, seja por parentesco, seja por proximidade de
ação, seja por interesse, e esse é, aliás, o escopo dessa investigação. A ANCA continua como a instituição
legal responsável pelo site do MST até hoje?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Como
eu falei, estamos impossibilidades de, inclusive, ter
qualquer atividade, no campo administrativo, com os
nossos credores, e a ANCA, há algum tempo, já não
tem mais domínio de Internet.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): E a
última pergunta é a seguinte. Consultando uma documentação que nos chegou, eu encontrei uma demonstração de origem e aplicação de recursos da ANCA,
do exercício de 2004, que, curiosamente, não tinha
lançado, na sua documentação contábil, nenhum dos
recursos de convênio, e não eram poucos; eram 7.91
milhões de recursos de convênios públicos. Constatei
que, no documento, havia recursos da ordem de 4 milhões de reais em número redondo, e esses 4 milhões
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estavam lançados, na rubrica, ‘projetos internacionais’.
Ao detalhar, nesse documento, que é da ANCA, os
‘projetos internacionais’, foram identificados diversos
doadores estrangeiros que, naquele ano, destinaram
recursos de quase 13 milhões para a ANCA. Essas
doações do exterior são formalizadas em algum documento? O senhor sabe me dizer se elas são formalizadas? Esses recursos internacionais que entram para
a ANCA, como é que eles... Eles têm entrada no país,
eles têm registro? Os senhores comunicam ao Banco
Central? Como é que funciona isso?
DEPUTADO PAULO TEIXEIRA (PT-SP): Pela
ordem, Presidente. Presidente, eu apenas queria solicitar informação do nobre Vice-Presidente se a última
pergunta que ele formulou, acerca de movimentações
bancárias, se esta informação não está protegida pelo
sigilo bancário e de onde que V. Exa..Qual a fonte que
V. Exa. utilizou? Por que, Presidente?
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): A
nossa CPI que recebeu essa demonstração de origem
e aplicação de recursos.
DEPUTADO PAULO TEIXEIRA (PT-SP): Qual
CPI?
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): A
nossa. Chegou esse documento aqui.
DEPUTADO PAULO TEIXEIRA (PT-SP): Esse
documento foi mandado para essa CPI?
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Exatamente.
DEPUTADO PAULO TEIXEIRA (PT-SP): Respondida diretamente para essa CPI?
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): Estão aí os convênios? É por isso que eu estou perguntando, que fazia parte de uma prestação de contas. Se
veio adequadamente ou inadequadamente, não sei.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Prestado o esclarecimento.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): É
por isso que eu estou perguntando e é minha última
pergunta.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Prestado o esclarecimento, pode continuar.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS): A
pergunta é essa: como é que a ANCA contabiliza os
recursos que vêm de fora? Como é que essas entidades botam dinheiro, por exemplo, na ANCA, e como
é que ela contabiliza, ela registra? Como é que isso
funciona?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Como
eu já comentei anteriormente, a ANCA, sim, recebeu
recursos externos, por conta de muitas organizações
da cooperação internacional trabalharem com público
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semelhante ao que a ANCA trabalha, e, sim, desenvolvemos várias parcerias, e, como falei anteriormente,
todos esses recursos passaram pelo Banco Central,
onde os recursos foram cambiados de acordo com a
legislação do Banco Central Brasileiro. E todos esses
recursos também foram registrados na nossa contabilidade.
DEPUTADO ONYX LORENZONI (DEM-RS):
Se o senhor puder nos dar uma última informação.
Nessa rubrica ‘projetos internacionais’ – eu acho que
é relevante para a CPI, Presidente, e peço desculpas
-, foram aplicados cerca de 2,88 milhões nesse ano,
e segundo item ‘despesas’, se constata que cerca
de 1.27 milhões foram gastos com diária, transporte
e hospedagem. Há um alto gasto com esse tipo de
ação da ANCA? A ANCA paga diária, hospedagem,
para um volume significativo de pessoas? Porque só
na rubrica desse recurso internacional se gastou 1/4
dele, até um pouquinho mais de 1/4, só com diária e
passagem. É assim mesmo?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Veja
bem, V. Exa., eu não tenho conhecimento dessas informações, até mesmo porque eu assumi a entidade
depois de quatro anos, pelo que o senhor tem nos informado. No entanto, como eu comentei anteriormente, a ANCA, ao longo de toda a sua história, sempre
teve como uma de suas áreas de ação a formação e
a capacitação dos trabalhadores em nível nacional.
Lembremos que a ANCA trabalha nas cinco regiões do
Brasil. E, com certeza, então, em realizar algum convênio dessa natureza de capacitação em nível nacional,
a maior parte desses recursos, sim, é destinada para
as diárias dos trabalhadores no local onde eles vão
fazer determinada atividade e o deslocamento dessas
pessoas das mais diversas regiões, dos mais diversos
Estados do Brasil, que é o público que a ANCA trabalha,
nos rincões, onde, dificilmente, o Estado chega.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): É só? Havendo número regimental para
deliberação, vou submeter à deliberação a Ata da
sessão anterior, antes, porém, consultando o Plenário acerca da dispensa da sua leitura, uma vez que se
encontra à disposição de todos os senhores, na Internet. Não havendo manifestação em contrário, declaro
aprovada a solicitação e submeto à apreciação a Ata
referida. Os Srs. Parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade.
Inicialmente, a palavra ao Deputado Nelson Meurer.
Não estando, fica para o final da lista.
Palavra ao nobre Deputado Paulo Teixeira.
DEPUTADO PAULO TEIXEIRA (PT-SP): Sr. Presidente, eu, ouvindo aqui as arguições do nobre vicePresidente Onyx Lorenzoni, inicialmente, dizer que os
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recursos públicos normalmente são repassados para
as entidades e para os municípios no final do ano. Assim acontece com as nossas emendas parlamentares,
todas as emendas são executadas nos últimos dias de
dezembro. Ali, no último dia de dezembro. Esse ano,
entre o Natal e o Ano-Novo que nós conseguimos fazer
os convênios. Então, esta relação entre repasse de recursos e os meses de janeiro, fevereiro e março, essa
relação existe para todas as entidades brasileiras e para
todos os municípios brasileiros, que assim que o Governo Federal faz os seus repasses, ali, nos estentores
do final do ano, que é o que nos faz, também, muitas
vezes, perder parte desses recursos, já que o tempo
para a obtenção dos recursos, para credenciamento
dos projetos no SICONV, nem sempre acompanha o
tempo das entidades e dos municípios.
O segundo aspecto eu queria. Quando ele diz ‘jorrou dinheiro nas entidades’, eu queria perguntar para
o Gustavo e para o Ademar quais foram os trabalhos
feitos pelas entidades que vocês aqui representam.
Isto é, que trabalhos foram feitos e se foram realizados os trabalhos.
Terceiro lugar. Eu queria perguntar se esses recursos foram aplicados independente do fato de serem
aplicados no movimento A, B ou C, o que me parece
que nenhum movimento no Brasil está proscrito. Nós
não vivemos, na sociedade brasileira, situações como
nós vivemos em outros momentos, de proscrição de entidades, movimentos, que estavam na clandestinidade.
Não me parece que nós tenhamos, no Brasil, alguma
situação de clandestinidade de movimento social, nem
de partidos políticos, nem de sindicatos. Portanto, a relação de uma entidade com um movimento me parece
legítima, desde que o Poder Público esteja, ao repassar os recursos, os recursos sendo aplicados corretamente na finalidade. Por isso que eu quero aqui. Volto
a perguntar a eles sobre a finalidade, se os recursos
repassados têm cumprido a finalidade. Eu vi aqui, no
relatório, a finalidade de alfabetização de adultos, cursos de formação, assistência técnica para a reforma
agrária. Enfim, qual é a relação dos serviços que eles
estão prestando? Porque o governo passa recursos
para todas as entidades. Eu tenho aqui, Presidente,
um acórdão do TCU que ele diz o seguinte: foi passado
para a SENAR – Serviço Nacional de Aprendizado Rural
-, foi repassado 311 milhões, e, no valor do constante
do balanço orçamentário, apenas 32 milhões. É uma
pergunta que o TCU está fazendo para a SENAR; são
recursos muito maiores que, nas palavras, aí, do nosso
vice-Presidente regaram a SENAR. Claro que toda a
população brasileira quer a prestação de contas dos
recursos, já que esses recursos são de origem. Essa
origem são os impostos que são pagos por toda a po-
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pulação brasileira. Então, as perguntas que eu quero
fazer são essas. Primeira sobre a prestação dos serviços que essas duas entidades se comprometeram a
fazê-lo, quais são os resultados desses serviços e se
esses recursos foram aplicados corretamente. Em relação especificamente ao ANCA, eu quero perguntar se
o TCU fez uma auditoria e se, eventualmente, durante
esse processo, houve um pronunciamento recente do
TCU sobre a sua auditoria.
Então, são essas as perguntas que eu quero
me ater aqui, já que esses vínculos entre entidades
e movimentos. É muito comum, por exemplo, quando
a FIESP é convidada para um fórum, a FIESP indicar
um professor da universidade da Fundação Getúlio
Vargas. Então, essa correlação por si só não me apresenta problemas.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): V. Exa. tem mais um minuto, dobre deputado.
DEPUTADO PAULO TEIXEIRA (PT-SP): Em relação a parentescos, se o senhor olhar a diretoria de
inúmeras entidades brasileiras, certamente encontrará nomes de parentes nessas entidades, coisas que,
se tiverem fazendo uso correto dos recursos públicos,
também não é um tema problemático. Portanto, o que,
aqui, a gente tem que se ater é ao fato da aplicação
dos recursos públicos, e assim termino refazendo a
pergunta para os dois integrantes das duas entidades:
se a aplicação foi correta, no que foi aplicado, quais as
necessidades do Brasil e qual a perspectiva de continuidade, e se esta CPI, a última CPI, acaba transferindo no sentido de paralisação desses trabalhos, cuja
atividade os senhores estão dedicados a elas.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Qualquer um dos dois pode tomar a iniciativa de iniciar as respostas.
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Anotei aqui as questões. Qualquer coisa que faltar no
meu esclarecimento, posso complementar. Primeiro
isso da prestação de serviços. Nós realizamos ações
na área da educação, alfabetização e capacitação de
professores, realizamos também prestação de serviço na área da saúde. Concretamente o quê? Reunimos educadores populares que, agora, se organizam
como uma rede, e todo mundo é. Um pouco isso que
a gente acredita na democracia, que as pessoas, o
cidadão individual, quando ele se junta com outros
cidadãos individuais e faz um fórum democrático de
discussão, consegue participar com mais qualidade.
Então, quem está ganhando é todo o Brasil. Então, concretamente, hoje, temos uma discussão e ações muito
mais concretas na área da saúde e reforma agrária.
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E, também, fizemos atuações junto com a juventude,
na área da cultura.
Eu gostaria de mostrar um exemplo do que a
gente fez, que é o violão, para dar aquela prova material: “Não, estamos fazendo o trabalho”. Isso foi um
convênio que a gente teve com uma parceria com o
INCRA que visava o quê? Reunir juventude, para que
eles discutissem cultura popular, se recuperasse essa
cultura e saíssem capacitados na produção artesanal
de instrumentos de corda. E está aqui um violão que
foi produzido em um. É de uma das pessoas que participou do curso, então não posso deixar aqui esse,
mas que foi produzido, é possível ver que ele é todo
artesanal, é um viola caipira. Então, concretamente,
o nosso serviço, está aqui a prova material de que
prestamos.
Uma coisa que, nessa prestação de serviço, é
importante destacar, eu penso, é que a gente tem
sempre um duplo compromisso. um compromisso é
com o Poder Público, com o Estado. Todos os nossos
convênios foram firmados no âmbito de uma política
pública. Então, a gente não tem. Assim, a gente age
dentro das diretrizes que foram formuladas e aprovadas das políticas públicas. Por exemplo, toda a nossa
ação de saúde foi realizada dentro do marco da política
de gestão estratégica e participativa do Ministério da
Saúde. Toda a nossa área de formação em audiovisual
foi dentro de um programa audiovisual. Então, a gente
tem um compromisso, no convênio, de ajudar o Estado
Brasileiro, como gestor dos recursos, a implementar
essas políticas públicas. É esse o nosso compromisso com o Estado, somos um parceiro que queremos
ajudar, acreditamos que o mecanismo das políticas
públicas é efetivo. Então, prestamos serviços primeiro
para o Estado, nesse sentido, e também para o povo.
Em que sentido? Uma pessoa que participou de um
curso nosso, é muito concreto, ela entra de um jeito e
sai de outro, seja que foi alfabetizada e, agora, consegue ler, ou seja, um jovem que, quando voltar para
o seu assentamento, vai poder chegar no seu avô e
mostrar que ele não só aprendeu a tocar como aprendeu a construir uma viola caipira, ou, então, aprendeu
a fazer um vídeo alternativo.
Então, os nossos serviços foram todos prestados.
Até se for necessário, posso encaminhar os relatórios
de cumprimento de objetos dos nossos convênios, para
mostrar, convênio por convênio, quais foram as ações
que a gente prestou.
Só mais um detalhe, nessa prestação de serviço,
que eu quero destacar, é, como o nosso compromisso
é com o povo, e é um povo pobre, e é com o Estado,
e sabemos que os recursos públicos são limitados, no
caso da reforma agrária, todas as nossas ações são
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executadas com recursos muito pequenos, muito abaixo
de qualquer outra ação executada pelo próprio Estado ou por outras entidades, o que a gente paga numa
diária de alimentação e hospedagem é bem pequena.
O valor que a gente paga, às vezes, em alguns cursos
que têm pagamento de instrutor, de professor, é muito
baixo, e a gente só pode conseguir garantir qualidade,
com preço tão baixo, porque temos um respaldo junto
com os trabalhadores e junto com aqueles que querem
colaborar com a reforma agrária.
E aí é o último ponto que eu queria dar a resposta, que eu me lembro, aqui, das perguntas do Sr.
Deputado, que é da CPI, que medida atrapalhou ou
não. Essa é a segunda CPI que o ITAC está sendo
envolvido. Eu acho que, para a gente, é uma grande
oportunidade que estamos sendo ouvidos. A gente tem
oportunidade de mostrar nosso material. Ano passado,
se eu não me engano, no final do ano retrasado, houve
uma CPI das ONGs em que, de repente, a gente se
viu metido. Estávamos com os convênios em vigência,
realizando trabalho, correto, toda aquela trabalheira
que é organizar as comunidades, reunir o pessoal
para os cursos e para as atividades, e, de repente, o
nosso nome saiu nos jornais. Isso efetivamente não
inviabilizou, mas dificultou o nosso trabalho, porque.
E o pior é o quê? Que deslegitima não só o nosso trabalho, sem a gente nem ser ouvido, como deslegitima
o trabalho de alfabetização no campo, o trabalho de
saúde no campo, o trabalho de assistência técnica no
campo. Quando eu fui entrevistado por uma jornalista da Folha de São Paulo, a única coisa que eu pedi:
“Coloque o que a senhora quiser, mas não deixe de
falar que o que a gente está fazendo, as políticas que
a gente está fazendo são fundamentais, são pessoas
que dependem dela. É a melhoria das pessoas que
estão em foco”. E aí, então, dificultou um pouco, não
inviabilizou, mas desde a CPI das ONGs que a gente
ainda não teve nem a oportunidade de se defender,
dificultou a nossa atuação institucional, e a gente sente, a nossa avaliação é que, às vezes, deslegitima um
pouco o trabalho de direitos humanos e sociais, fundamental com o público da reforma agrária.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Bem,
das atividades, V. Exa., Deputado Paulo Teixeira, além
de todas as que eu apresentei inicialmente, a ANCA,
ao longo desses 24 anos de atuação nas áreas de
assentamentos, de reforma agrária do Brasil, vem
desenvolvendo inúmeras atividades dentro daquelas
linhas de atuação nossa, mas volto a citar aqui alguns.
Por exemplo, prestação de assistência técnica para os
trabalhadores rurais, para elaboração de projetos, para
poderem ter acesso, por exemplo, ao PRONERA, ao
PROCERA, ao PRONAF, ao [ininteligível], que teve nos
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anos 90, enfim. Tudo isso foi graças a esse trabalho
que os técnicos da ANCA possibilitavam e permitiam
a esses trabalhadores assentados, para eles terem
acesso a esses recursos.
No campo da educação, como eu já falei, nesses
últimos cinco anos, com o nosso trabalho, atingimos
mais de mil comunidades rurais do Brasil e alfabetizamos mais de 40 mil trabalhadores, ou seja, 40 mil
pessoas camponesas, agora, são alfabetizados. Foram
inúmeras as atividades que a ANCA desenvolveu no
campo da capacitação técnica tanto de profissionais
técnicos, desde o nível médio até o nível superior, bem
como de trabalhadores. E aí esse método que a gente desenvolveu ao longo de todo esse período é que
possibilita com que os trabalhadores possam, então,
melhorar as suas condições de vida. No caso daquele convênio que eu comentei, ali, na área da saúde, o
campo brasileiro é desassistido, é praticamente inexistente o acesso, inclusive ao SUS, a política universal
que deveria ser. Então, não basta apenas você ter um
posto de saúde, lá, na primeira área urbana, próximo
do assentamento, que muitos deles ficam a 80, 90, 100
quilômetros, sem estrada. Então, nesse caso, é muito
mais eficiente trabalharmos com essas famílias para
evitar com que a doença chegue, por exemplo, é fazer
esse diagnóstico do que é necessário para melhorar
a alimentação dele, para produzir de forma orgânica,
para não consumir um produto contaminado, enfim, o
manejo, as sua práticas de vida, o saneamento, enfim,
que, praticamente, todos os assentamentos do Brasil
não têm acesso. Então, todos esses trabalhos foram
esforço que a ANCA desenvolveu ao longo de toda a
sua história.
Obviamente que, ao passarmos por três CPIs,
as duas anteriores, inclusive, quebrou o nosso sigilo
fiscal, bancário e telefônico, mas gostaria aqui de salientar que eu vi, em uma reportagem da Folha de São
Paulo, algum tempo atrás, não me recordo, há uns 15
dias, que 90% das prefeituras municipais do Brasil que
o Tribunal de Contas da União fez auditorias estão na
inadimplência. Então, tem, sim, problemas. No âmbito administrativo, lembremos que a ANCA lida com
um público de assentados e acampados de reforma
agrária, que ficam muito distantes, às vezes, do Estado. Então, problemas de ordem administrativa podem,
sim, acontecer, no entanto, volto a reafirmar que, em
todos esses, a ANCA já fez a sua defesa, já fez a sua
apresentação, estamos informando aos órgãos. Por
exemplo, nesse último período, todos os dias, está lá,
analisando os nossos convênios, o Tribunal de Contas
da União, a Controladoria-Geral da União, nós temos
ações jurídicas, como eu já comentei, nós temos órgãos
de convênios que estão todos os dias. Ou seja, todos
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os centavos que nós gastamos estão sendo avaliado, e
todos eles têm prestação de contas, e todos os projetos
da ANCA cumpriram o seu objeto final. Por exemplo,
em um desses convênios que eu comentei que o objeto era a capacitação de mais de 1200 educadores,
os quais alfabetizaram mais de 15 mil trabalhadores;
ou seja, o objeto fim desse convênio foi comprido. E é
isso que nós vamos continuar fornecendo informações
para aqueles que virem analisar os nossos convênios.
E, sim, a ANCA, nesse momento, estamos com essa
deficiência, estamos incapacitados de tocar a nossa
vida administrativa. Inclusive, por exemplo, como esses
convênios estão paralisados, inclusive a nossa credibilidade com o nosso público, com os nossos parceiros,
ela se torna muito complicada de ser administrado,
haja vista aquilo que eu já comentei, são três CPMIs
que investigam a Anca.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra o nobre Deputado Carlos.
Aqui tem apenas a assinatura Sampaio? Então, com a
palavra o nobre Deputado Carlos Sampaio. Não estando
presente, com a palavra o Edvard. Pede para colocar
não só a assinatura como o nome legível, porque a
assinatura é complicada de a gente entender.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): É, imagina. Senador Eduardo Suplicy, nem
V. Exa., que é companheiro de Casa, dá para compreender aqui a grafia. Tem que pôr, além da assinatura, o
nome, em letra de forma, garrafal, enfim, para a gente
poder entender. Nobre Senador Eduardo Suplicy, tem
a palavra V. Exa..
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Prezado Senador Almeida Lima, eu quero, primeiro, cumprimentar o Deputado Onyx Lorenzoni, porque, realmente, ele, aqui, está representando toda a bancada,
aquela que mobilizou-se tanto para a constituição da
Comissão Parlamentar de Inquérito desta comissão
mista, e ele tem vindo, cumprindo. Tem procurado
cumprir a sua responsabilidade e o tem feito. Se bem
que eu teria gostado de ouvir perguntas, caro Deputado Onyx Lorenzoni, não apenas sobre os valores de
convênios, a utilização dos recursos e tal. Eu acho que
a preocupação tanto da CPI de 2004 quanto esta faz
com que organizações como a CONCRAB, a ITAC e a
ANCA tenham, agora, muito maior responsabilidade,
pois sabem que qualquer, porventura, não prestação
de contas muito bem feitas à Controladoria-Geral da
República, ao Tribunal de Contas da União, eles sabem
que terão que prestar contas, e eu até fico pensando,
pois, pelo relato que ambos fizeram, eles estão, hoje,
muito atentos, e graças, inclusive, a essa importante
norma e atribuição do Congresso Nacional de fiscalizar a utilização de recursos públicos que, porventura,
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são destinadas a entidades como as deles. Então, eles
sabem que precisam andar muito bem, prestar contas,
inclusive aqui, mas eu acho que, na hora de prestar
contas, eu gostaria que V. Exa., a Senadora Kátia Abreu
e todos que aqui se empenharam tanto, o Deputado
Lupion e outros tantos pudessem formular perguntas
sobre. “Poxa, o que é que vocês fizeram? Quais são as
boas coisas que as entidades fizeram?”. Então, eu fico
contente de que V. Exa. esteja aqui, porque eu gostaria,
já que o tempo é escasso, eu queria pedir ao Gustavo
Augusto Gomes de Moura e ao Ademar Paulo Ludwig
Suptitz – é um pouco mais difícil que Suplicy, mas ele
me ensinou hoje, é Suptitz, ascendência alemã – que
possa nos dar exemplos.
Por exemplo, a ANCA, que, ao longo de sua
história, contribuiu para que um número de famílias
tão significativas fossem assentadas, 200 mil famílias
atendidas, mas, nos assentamentos onde se pôde realizar e se constituir a cooperativa, que possa nos dar
um exemplo, dentre as diversas cooperativas que a
ANCA proporcionou que tivesse um bom desenvolvimento, se puder nos citar uma que, por exemplo, tem
se constituído num exemplo, apoiada pela ANCA, que,
hoje, poderá nos dizer: “Deputado Onyx Lorenzoni,
Senador Eduardo Suplicy, venha nos visitar, para ver
o que é que aqui deu certo, qual foi a diversidade de
produção, o que é que se desenvolveu, aí, de bons
programas educacionais de formação, inclusive, para
o desenvolvimento agrícola, para a melhor administração contábil, administração.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): V. Exa. tem mais dois minutos.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Da
entidade, e assim por diante. E que o mesmo possa
ser dito pelo ITAC.
E também, sobretudo, na outra área de atuação
de ambas as instituições, que foi promover a alfabetização. Em que lugares se pode nos dar exemplos
concretos em que se pode observar que houve alfabetização muito significativa. Se pudermos visitar esses
lugares, como é que os jovens, inclusive os adultos,
tendo sido alfabetizados, conseguiram contribuir muito
para o progresso, seja dessas organizações, cooperativas, no campo.
E, finalmente, Presidente, Senador Almeida Lima,
na última semana, eu falei aqui que alguém estava fazendo falta, mas eu, hoje, quero dizer de outra pessoa
que, certamente, está fazendo falta aqui, hoje, que eu
gostaria de dizer, pois falecido há um ano, ou pouco
mais de um ano, o nosso querido Deputado Adão
Preto, que, certamente, estaria, hoje, colaborando e
pedindo a eles que trouxessem aqui os testemunhos
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das experiências positivos que tanto o ITAC quanto a
ANCA têm tido, ao longo desses anos.
Então, eu, aqui, faço o apelo aos membros da
justiça, ao juiz que está, hoje, ainda, pendente de uma
decisão, para permitir que a ANCA volte a funcionar
regularmente, que ele possa, inclusive, ouvir aqui o
nosso depoimento, o depoimento dos senhores, e possa logo liberar a ANCA para continuar as sua atividade
normalmente. Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Agradeço a V. Exa..
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: V. Exa.,
Senador Eduardo Suplicy, essas 200 mil famílias assistidas pela ANCA, poderíamos dizer que todas essas
famílias têm, hoje, acesso a quatro questões elementares da vida humana. Primeiro, todas essas 200 mil
famílias que a ANCA assistiu, todas elas têm trabalho,
porque têm um pedaço de terra para trabalhar. Segundo, todas essas famílias têm um teto e uma casa para
morar, por mais simples que seja, como vocês podem
ter visto na foto, porque os recursos para fazer as casas
são poucos, mas todos têm um teto para morar. Todos
os filhos e quase todos, porque, infelizmente, a gente
ainda não conseguiu atingir a todos. Todos os filhos,
pelo menos, dessas famílias têm acesso às escolas,
inclusive muitas no campo, que é uma realidade muito
difícil no nosso país. E todos esses 200 mil trabalhadores se alimentam todos os dias. Todos os trabalhadores
brasileiros, tanto do campo como da cidade, conseguem
resolver esses quatro problemas elementares no seu
cotidiano, hoje? Os jornais estampam que mais de 10
milhões de brasileiros não têm acesso a essas quatro
coisas elementares; portanto, o público que a ANCA
assistiu e sempre se preocupou resolve, pelo menos,
essas quatro questões elementos da vida humana:
trabalho, moradia, escola e comida.
E, além de convidá-lo, gostaria de convidar todo
o Congresso e ao Senado para fazer visitas a essas
experiências. É claro que muitos parlamentares, muitos
senadores, conhecem e viram com os seus próprios
olhos essas experiências, mas torno a convidá-los
para irem ver. Seria difícil, aqui, eu mencionar uma
cooperativa ou outra.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Mas
dá um bom exemplo.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Mas
nós temos várias experiências. Eu, particularmente,
conheço mais, por ser do Rio Grande do Sul. Temos
no Rio Grande do Sul, temos no município de Pontão,
em Sarandi, temos em Charqueadas, no Rio Grande
do Sul, temos em Nova Santa Rita experiências de cooperação, no Paraná, nós temos, em Santa Catarina,
em São Paulo, no Ceará, no Sergipe, no Mato Grosso,
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no Mato Grosso do Sul. Enfim, são vários estados que
têm várias experiências, desde as experiências mais
simples de cooperação até as mais complexas. Inclusive, tivemos experiências de cooperativas de prestação
de serviço na área técnica, que é o caso da Cooperar,
que a gente presta assessoria e prestou assessoria,
enfim, outras.
No campo da alfabetização, aquilo que eu mencionei, sempre foi uma área de atuação da ANCA e
sempre foi uma prioridade, porque nós acreditamos
que é difícil um trabalhador conseguir melhorar as
suas condições de vida sendo analfabeto, e esses trabalhadores, por exemplo, agora, que conseguem, que
estão alfabetizados, conseguem fazer a parceria com
o próprio banco, para irem atrás do seu crédito. Enfim,
não precisa mais ir lá no banco, assinar um convênio
com o Banco do Brasil, não precisa mais assinar com
o dedão; agora, ele pode assinar, ele sabe o que está
escrito no projeto. Então, essa é a riqueza, esse é o
esforço que a ANCA fez ao longo de todo esse período.
No campo, ainda, da cooperação, o nosso empenho
sempre foi também para que essas famílias constituíssem a agroindústria, justamente para os jovens terem
condições de sobrevivência nas áreas, haja vista que,
para a juventude rural, hoje, é complicado ela permanecer no campo, porque não tem acesso à cultura, não
tem acesso ao esporte, não tem acesso à informação
e muito menos acesso a serviço. Então, a gente, sim,
incentivou sempre a constituição de agroindústrias,
para que esses jovens permaneçam no campo e não
vão para a cidade, porque, lá, também, não tem espaço para eles, e acabam, infelizmente, caindo na
marginalidade.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Obrigado.
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Acho que o jeito que eu consigo responder melhor essa
questão é citando alguns exemplos, também, concretos
de pessoas que até apareceram na apresentação da
nossa entidade. E aí tem uma série de experiências locais que a gente pode até encaminhar uma lista, nessa
ideia que seria interessante visitas, conhecer. Tem um.
Uma primeira pessoa é o Sr. Onias, ele aparece na. É
um senhor negro, que está tecendo uma rede, que aparece na nossa apresentação, na hora que a gente vai
falar dos convênios. Eu conheci o Sr. Onias, eu ainda
nem era do ITAC, nem trabalhava com reforma agrária,
era no meu trabalho de campo etnográfico, enquanto
antropólogo. Embora a minha área de pesquisa seja
outra, eu fiz um trabalho no acampamento.
O Sr. Onias deve ter cerca de 70 anos, ele tem
idade, então, para ser o meu avô, e ele não tem comida, não tem moradia e mora debaixo de uma lona
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a 27 quilômetros daqui, do Congresso Nacional. Eu o
conheci em 2004; até hoje, ele está lá. Até hoje, ele
não foi beneficiário de política de reforma agrária, ele
não foi beneficiado de política de saúde e nem beneficiário, muito menos de educação, ele é um senhor
analfabeto. A única política de saúde que ele teve foi
quando ele foi num posto e deram um antidepressivo
para ele tomar, e, quando ele tomava, ele dizia que ficava escutando um helicóptero no ouvido, um barulho
no ouvido. E isso. Desde aquele dia em diante, eu me
prometi que seria com esse público que eu iria trabalhar,
esse seria o público prioritário do meu trabalho.
Outra pessoa que aparece vendendo alguns artesanatos é o Adriano, ele é do Mato Grosso do Sul,
e ele fez uma das primeiras turmas de curso de técnico em saúde para a reforma agrária que teve. Então,
concretamente, ele é um jovem, vindo de um acampamento, hoje, ele é assentado, e que ele tem competência técnica para trabalhar na área de saúde. Então,
efetivamente, eu tenho uma liderança que trabalha na
área da saúde.
Um terceiro exemplo que eu posso citar é uma
nutricionista, formada na Universidade Federal de Santa
Catarina, ela parece que, desde que teve relação com
o público da reforma agrária, ela gira o país inteiro,
passando em escolas, em cursos, e assim por diante,
dando palestra sobre nutrição, sobre reaproveitamento
alimentar, sobre como trabalhar a questão da saúde,
da alimentação, e é um grande orgulho saber que a
nossa entidade conseguiu reunir essas pessoas, por
exemplo, e fazer com que elas formassem uma rede
de educação e saúde. São exemplos, assim, que eu
gostaria de apresentar.
SENADOR EDUARDO SUPLICY (PT-SP): Muito
obrigado, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra o nobre Senador Gilberto Goellner. Não se encontra. Nobre Deputado Dr.
Rosinha.
DEPUTADO DR. ROSINHA (PT-PR): Sr. Presidente e demais pares dessa CPMI, eu vou ser bastante breve, fazendo somente alguns comentários a
respeito dessa CPMI.
O primeiro deles é a questão de convênios. Essa
CPMI foi instalada sobre a justificativa que havia um
montante de 115 milhões de reais em convênios que
tinha sido assinado entre várias entidades e o Governo Federal. Desses 115 milhões, 56% deles, nós podemos dizer que são convênios que foram assinados
com entidades que não têm. Entre os 115 e 56% que
não têm absolutamente nenhuma relação com aquelas entidades que estão aqui depondo. Mas eu quero
chamar atenção que, além de convênios, há outros
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métodos e mecanismos em receber recursos da União.
O SENAR, por exemplo, de 2000 a 2009, recebeu 1
bilhão e 596 milhões de reais; o SESCOOP, o Sistema de Cooperativas, 408 milhões. Isso dá um pouco
mais de 2 bilhões de reais. Quer dizer. E há alguns
parlamentares que sequer comentam esse montante
de 2bi, e o Tribunal de Contas da União, pelo menos
no que diz respeito ao SENAR, tem observado uma
série de irregularidades e há requerimentos nossos
para serem votados.
Outro comentário bastante breve diz respeito à
questão da divisão de espaço físico para instituições,
como que se houvesse crime. O SENAR, por exemplo,
funciona dentro de várias federações de agricultura
nos respectivos estados, ou o Sistema S, vamos dizer, funciona dentro de federações de comércio ou de
indústria. Quer dizer, dividir espaço não é crime.
E a outra questão que sempre se levanta é o
momento em recebe os recursos. Ora, se fosse parlamentar, deputado de primeiro mandato levantar esse
questionamento, a gente compreendia, mas deputado
de mais de um mandato sabe o momento que é empenhado e o momento que é pago.
E o último ponto, sobre doações internacionais.
Doações internacionais, entrando pelo Banco Central,
não é crime. O Banco Central faz a fiscalização.
E encerro dizendo sobre os convênios. Se há
irregularidade em convênio, não importa com quem
seja – seja entidade, instituição ou órgão que for -,
tem que ser investigado, e sabem, aí, os colegas da
ITAC, que está aqui, da ANCA, que está aqui, que
não tem outra razão, a não ser fazer investigação, e
isso tem que ser feito, e essa CPMI, é lógico que vai
se debruçar sobre todas as irregularidades. Só esses
comentários, Sr. Presidente, sem nenhuma pergunta,
para ficar dentro do tempo.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Deputado Jackson Barreto. Não estando
presente no momento, Deputado Geraldo Simões.
DEPUTADO GERALDO SIMÕES (PT-BA): Sr.
Presidente e Srs. Expositores, recentemente, foi divulgado o censo agropecuário do IBGE de 2006, onde
mostra que, pela primeira vez, o número de pessoas
que saem, por conta de condições das suas pequenas
propriedades, foi menor do que o número de pessoas
que passaram a ter direito a uma área de terra. E esse
mesmo censo mostra o crescimento da quantidade e
da qualidade da produção de alimentos no Brasil. São
dados que deixou a todos nós, que tem uma relação
com o trabalho no campo, entusiasmado.
A outra coisa é que só agora, comparando com
2002, para um instrumento importante para a área rural, para a pequena agricultura, agricultura familiar e
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os assentamentos, que é a assistência técnica, 2002,
o Estado, a União investia com assistência técnica 20
milhões de reais; parece que esse ano de 2009, esse
volume de recursos chega, aí, mais ou menos, a 500
milhões de reais, e uma boa parte desses recursos,
além de ir para as empresas estaduais de assistência técnica, vai para as entidades, como o ITAC e a
ANCA.
Eu queria, portanto, perguntar para o Sr. Gustavo
e para o Sr. Ademar, primeiro, se essas duas instituições têm como medir o crescimento cultural e técnico do público atendido por essas entidades, através
desses convênios com o Governo Federal, como o Sr.
Gustavo e o Ademar fazem essa relação desses investimentos que são realizados por essas entidades com
o camponês, que está lá, na área de assentamento, na
agricultura familiar, e esse crescimento na produção e
no aumento da qualidade da produção de alimentos.
Eu gostaria de ver a avaliação dos dois sobre
isso. E, por último, Sr. Presidente, perguntar, também,
aos dois representantes dessas entidades, se o ITAC
ou a ANCA têm convênios rejeitados pelo TCU em último grau. Era isso, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra os senhores.
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA:
Bem, primeiro, como medir o crescimento cultural ou,
então, da produção de alimentos, através da nossa
atuação.
Acho que, na questão cultural, no ITAC, pelo menos, a gente gosta muito de trabalhar com a ideia de
desenvolvimento cultural e apropriação cultural, que
tem muito a ver com participação política e cidadania.
Qual é o nosso principal índice? As pessoas que foram público alvo do nosso trabalho, a gente percebe,
efetivamente, que elas estão mais aptas, se sentem
mais seguras e têm mais condições para participar do
jogo democrático, é um pouco a ideia do multiplicador.
Elas, agora, podem multiplicar o trabalho que fizeram
e podem, também, requisitar, por si próprias, mais recurso, reorganizarem os seus assentamentos. Então,
o primeiro índice que a gente usa, o indicador que a
gente usa, é isso, a capacidade de organização popular
das pessoas que participam conosco. E, efetivamente,
a gente conseguiu, porque a gente comprova que, na
participação local, os assentamentos e acampamentos
têm conseguido aumentar e qualificar a sua atuação
na esfera da cidadania, além de outros índices concretos que a gente usa.
Na produção de alimentos, eu não tenho dados
muito precisos aqui, porque a gente não teve nenhuma
atuação direta nisso. Na área da saúde, eu garanto que
a gente trabalhou no reaproveitamento de alimentos.
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Então, é aquela coisa de apropriação de receitas de
reaproveitamento de alimentos. Isso também teve.
Na questão do TCU, no caso do ITAC, nenhum
dos nossos convênios ainda foram auditados pelo TCU.
Teve um início de uma análise em dois deles, mas não
fomos informados ainda de nada. Prestamos os esclarecimentos que foram pedidos.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra o Sr. Ademar Paulo.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Começo pelos convênios. Nós não temos nenhum convênio,
nesse momento, em último grau; todos eles estão em
processo de respostas, estão tramitando. Vou citar dois
exemplos, só, em relação a esse crescimento que a
gente percebe nas famílias. O primeiro é. A partir desse projeto de segurança alimentar, é visível a gente
ver, por exemplo, a alegria dessas famílias, após a implementação desse projeto, porque elas conseguiram
melhorar a qualidade da alimentação, conseguiram ter
produção, inclusive, com sobras de produtos para o
próprio mercado. E outra é que muitos trabalhadores,
assistidos pela ANCA, muitos jovens, hoje, têm acesso. Isso, para mim, é importante também, porque eu
sou filho de pequenos agricultores, e da minha família,
por exemplo, eu sou o único graduado. Então, quando
você vê um filho desse público, assistido pela ANCA,
poder cursar, poder estar na Academia Brasileira, isso,
para nós, é fundamental.
Então, são apenas esses dois exemplo, como
aqui poderíamos citar tantos outros.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra o Deputado Chico Alencar.
DEPUTADO CHICO ALENCAR (PSOL-RJ):
Boa-tarde, Presidente, Senador Almeida Lima, uma
observação e três indagações. A primeira é de louvor
ao trabalho que eu vi exposto aqui, da Associação Nacional de Cooperação Agrícola e do Instituto Técnico
de Estudos Agrários e Cooperativismo. Tenho absoluta convicção de que esse país da desigualdade, da
injustiça, do latifúndio, tantas vezes criminoso, espoliador, estaria num estágio civilizatório muito superior,
se entidades como as que vocês representam aqui
existissem em maior número, para um trabalho que é
benemérito, que é cidadão e que é fundamental, nessa
terra onde, ao pobre, ao desvalido, ao excluído, quase
sempre é reservado só sete palmos de terra e uma
rede, na falta do caixão.
As perguntas. Primeiro, é possível tanto a ANCA
como o ITAC desenvolver os trabalhos, que desenvolvem em vários setores, sem uma interrelação com o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que
existe desde 1995, derivado de uma luta ainda precá-
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ria das ligas camponeses e de um luta secular, desde
os trabalhadores escravos, do povo rural do Brasil? É
possível, por algum elemento de espiritualidade absoluta ou por osmose, não se relacionar com movimento
concreto, social, reconhecido no mundo inteiro como
um movimento importante, dada a tradição agrária
muito injusta do Brasil?
A segunda pergunta. Qual é a remuneração média dos educadores, técnicos, animadores culturais,
em geral, dos diferentes trabalhadores que orientam
esses treinamentos e essas capacitações tão bonitas
que vocês mostraram aqui, já que há sempre essa informação de que jorra dinheiro? E, por falar em jorrar
dinheiro, como ambas as entidades, para cumprir as
suas finalidades de alto interesse social, têm, nos seus
estatutos que nos foram passados aqui, o direito absoluto de firmar convênios, contratos, acordos, parcerias
com entidades nacionais ou estrangeiras, públicas ou
privadas, eu indago se a fortíssima Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que
tem um orçamento de 180 milhões de reais e que, em
2006, inclusive, contratou a Agência Talento, por pura
coincidência, a mesma que, na mesma ocasião, ajudou na campanha de uma senadora desta Casa, se
esta confederação que contratou a Agência Talento,
por 650 mil reais, para produzir peças de campanha
de estímulo ao voto consciente, que todos queremos,
se ela, a CNA, já fez algum convênio e ajudou, já que
é uma entidade também dita de alto cunho social e
com polpudos recursos, algumas atividade do ITAC
ou da Anca. Obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra V. Sas.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A
Anca trabalha com o público de acampamentos e assentamentos de reforma agrária. Obviamente, como
V. Exa. comentou, esse público tem uma identidade,
a partir da sua luta, muito grande de ser um público
sem terra. Então, seria, difícil, por exemplo, realizarmos essas atividades, sem termos essa relação com
esses trabalhadores. Por exemplo, eu vou comentar
aqui o que é que custa um trabalhador alfabetizado
dentro desses convênios, a média. Desses mais de
40 mil trabalhadores alfabetizados que a ANCA felizmente conseguiu alfabetizar, custou uma média de 160
reais por mês, ou seja, 1200 reais para alfabetizar um
trabalhador, lembrando que, se eu não me engano,
posso estar, aqui, equivocado com os número, mas
um aluno universitário, de Universidade Federal, custa para o Estado Brasileiro mais de 15 mil no ano; ou
seja, alfabetizamos um trabalhador com 1200 reais,
enquanto que um estudante universitário gasta mais
de 15 mil reais no ano.
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Podemos citar aqui outro exemplo. Um agrônomo que trabalha com a ANCA, na época, quando nós
desenvolvíamos os convênios, nós pagávamos em
torno de 1600 reais. A própria folha do INCRA, pelo
que a gente tem informações, um agrônomo recebe
mais de 6 mil reais, por exemplo. Então, a gente, sim,
consegue fazer um bom trabalho, um belo trabalho,
com um custo bem menor do que normalmente teria.
E essas entidades que V. Exa. mencionou nunca nos
procuraram para realizarmos convênios com ele, parcerias com eles.
SR. GUSTAVO AUGUSTO GOMES DE MOURA: Sr. Deputado, o primeiro questionamento sobre a
interrelação. Tem dois dados, aí, na interrelação com
os movimentos sociais. Um primeiro é prático, a gente só pode trabalhar com as famílias que são o nosso
público contando com a parceria das pessoas que são
respeitadas e comprometidas com elas mesmas, e, na
maioria das vezes, elas próprias são organizadas em
movimentos sociais, movimentos populares. Então,
além dessa coisa prática, só podemos fazer o nosso trabalho. E não é só a gente, o Estado e qualquer
outra entidade em parceria com esses movimentos,
também tem um peso histórico muito grande. Todo
acampamento, todo assentamento que a gente entra,
para a gente, é sagrado. Lá está um baluarte da luta
por cidadania no Brasil. Então, a gente tem profundo
respeito por quem empreendeu essa luta.
Com relação à remuneração, é isso, a gente executa valores muito baixos, realmente muito baixos, do
tipo assim, a oficina que realizamos da produção artesanal de violões não teve remuneração de nenhum
assessor, foi tudo organizado pelos próprios jovens,
os monitores. Outro que a gente teve no caso de uma
formação em audiovisual, que exige um grau técnico
muito grande, a gente pagava em média 50, 60 reais
por um dia de trabalho. Então, um valor realmente muito
pequeno. Só que a gente consegue o valor pequeno
e competência técnica porque pega pessoas que têm
interesse em trabalhar com a reforma agrária. Só mais
um exemplo de valor. A cartilha que eu entreguei, que
é uma cartilha única, eu não conheço outras cartilhas
populares sobre saúde ambiental e reforma agrária,
custou ao todo pouco mais de 6500 reais, e a gente organizou, editou, diagramou e publicou 2000 exemplares.
Então, um super, ultra, hiper reduzido. Com relação a
se fomos procurados, não, não fomos procurados por
nenhuma das entidades que o senhor citou.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra o nobre Deputado Jorginho Maluly.
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP):
Sr. Presidente, Srs. Convidados, senhoras e senho-
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res, ser bastante objetivo, que são várias perguntas,
algumas são bastante objetivas, outras são subjetivas.
A primeira delas... São todas direcionadas ao Sr. Ademar. Matérias jornalísticas apontam que a CEPATEC
é “prima-irmã”, entre aspas, da ANCA. Como V. Sa.
explicaria essa afirmação?
Segunda pergunta: qual o orçamento da ANCA
para o ano de 2010?
Terceira: qual a atual estrutura da ANCA?
Quarta: a ANCA possui algum tipo de veículo? Se
sim, quais e quantos? Quantos funcionários tem a instituição? E qual é o critério da seleção desses funcionários?
Participam de alguma atividade partidária? Se participam,
qual? São ligados ao MST? Se sim, participam ativamente
do movimento? Se sim, também, se tais atividades não
prejudicam a sua atuação junto à ANCA. Desde quando
V. Sa. atua junto à ANCA? O senhor conhece o Sr. Pedro Ivan Christoffoli, Secretário-Geral da ANCA, no ano
de 2005? O Sr. Pedro Ivan Christoffoli, então SecretárioGeral da ANCA, disse aos membros da CPMI da Terra
o seguinte: “Temos uma relação principal com o MST,
é a nossa relação mais forte, é a relação que tem mais
tempo, mas nós temos uma parceria principal, sim, com
o movimento, acaba sendo o nosso principal parceiro”.
E disse mais. “Nós cedemos espaço de nossa sede não
apenas para o MST. Espírito de solidariedade faz parte
da nossa organização”. Assim indago, em cima dessas
afirmações: se ainda existe, como ocorre? O senhor já
disse que tem a parceria mais explicitamente com o MST.
Ainda sede espaço físico? E, se sede, a ANCA financia
outros gastos do MST? Se sim, de que forma? Transfere
recursos diretamente? Se sim, de que forma e que espécie? Como é feito, se sim, o controle disso? É verdadeira a
informação de que funcionários do MST utilizam veículos
da ANCA? Se for verdade, para qual finalidade? Quais
são os cargos ou qual é o cargo ocupado por V. Sa. na
ANCA e em outras ONGs, se é que ocupou ou ocupa?
Tem alguma razão especial para V. Sa. aproximar-se da
ANCA? V. Sa. é remunerado pela ANCA? Tem outras
fontes de renda? Se tiver, quais? V. Sa. é filiado ou já foi
filiado a algum partido político? E se já foi, ou é, já concorreu a algum cargo eletivo? Quem antecedeu V. Sa.
na direção da ANCA? Depois de assumir funções na
ANCA, V. Sa. passou a desempenhar algum papel junto
ao MST? Mesmo se for verdade e tendo atuado de forma
tão expressiva junto ao movimento, V. Sa. se considera
isento para estar à frente da ANCA, sem privilegiar o
movimento? Se se relaciona, com quais pessoas ainda
seriam do vosso relacionamento do MST, diretamente?
Quais os repasses de recursos do Governo Federal para
associação de 2003 até a presente data? Além dessas,
tem outras fonte de recursos, públicas ou privadas? Qual
o valor, se é que existe? Por que cessaram os recursos,
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repassados pela União, a partir de 2007? Alguma pendência jurídica? Com essa queda, houve necessidade
de readequar as ações da entidade? Houve prejuízo na
sua ação? Desde então, a ANCA tem realizado a sua atividade sem recursos federais? Alguma outra ONG transferiu, ou tem transferido, recursos para a ANCA? Por que
razões o TCU detectou expressivos volumes de saques,
diretamente na agência, para supostos pagamentos de
diversos beneficiários, sem comprovação suficiente da
efetiva liquidação desses pagamentos? Se verdade, essa
prática ainda é recorrente? Se sim, por quê?
Para finalizar, Sr. Presidente. Ainda sobre os saques, em depoimento à CPMI da Terra, o Sr. Everton
Rodrigues da Silva, ex-office-boy da ANCA demonstrou que a ANCA e a CONCRAB fazem os valores
[ininteligível] circularem entre as ONGs, ao afirmar que
“exercia a função de office-boy pela ANCA e exercia
também pela CONCRAB. Quando eles pediam para
fazer algum depósito pela CONCRAB, eu fazia”. Assim
indago, para finalizar: essa prática ainda perdura? Se
sim, por quê? Que recursos são esses? Como é feito o
controle desses eventuais recursos? E se alguma outra
ONG também serviram-se dos funcionários da ANCA.
Se sim, quais e quais funcionais e que tipo de serviço.
São essas as perguntas que eu faço ao Sr. Ademar,
Presidente. Obrigado pela atenção de todos.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Com a palavra aos senhores, na ordem
que preferirem. Sr. Ademar Paulo.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A
nossa relação com outras entidades – eu já comentei anteriormente – é uma relação de similaridade,
e, nesse caso, o CEPATEC também é uma dessas,
porque também lida com o mesmo público, trabalha
com o mesmo público, acampado e assentado, que
é o mesmo público da ANCA. Então, sim, realizamos
atividades similares.
Como eu mencionei anteriormente, também, o orçamento da ANCA para 2010 é super baixo, justamente
por estarmos – aí já respondo essas outras questões
-, por estarmos, nesse momento, impossibilitados, inclusive, de movimentar a nossa conta bancária.
A nossa estrutura, também já mencionei, é uma
sala aqui, em Brasília, e dois veículos.
O critério de contratação do nosso quadro técnico
sempre foi... Sempre foi levado em conta o currículo
do técnico, e, a partir da análise deste currículo, foi
contratado para determinado convênio que, na época,
seria executado.
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP):
Não tem nenhum processo seletivo? Seria apenas
análise do currículo, é isso?
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SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Tem
análise do currículo a partir do convênio.
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP):
Quem analisa o currículo: V. Exa.?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: A diretoria da ANCA, que é composta por... Que, aí, também, já respondo uma das questões, que é composta
por três membros: por mim, que sou Presidente, pelo
Secretário-Geral e pelo tesoureiro.
Essa relação que temos com os trabalhadores
rurais sem terra, também, já mencionei essa resposta
anteriormente, mas ela se dá por essa trajetória histórica dos trabalhadores, e eles, então, criam essa identidade sem terra, e é o público que nós trabalhamos,
e eles, sim, são ligados ao MST.
A atuação da ANCA, então, é em nível nacional,
nas cinco grandes regiões. O Sr. Pedro Christoffoli, pelas
informações que eu tenho, lendo os estatutos, enfim,
ele foi já secretário, já foi sócio da ANCA, e, inclusive,
na CPMI da Terra, esteve representando a ANCA...
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP):
O senhor não o conhece, é isso? Só pelos anais da
entidade?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Eu
já me encontrei com ele alguma vez, mas eu estou
mencionando aqui que ele foi secretário, mas ele se
desligou da ANCA antes de eu assumir. Então, eu não
soberania dar mais detalhes disso.
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP): O
senhor encontrou com ele no exercício da função da
ANCA ou anteriormente, seus encontros com ele?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Anteriormente, porque ele também presta assessoria e
capacitação para os agricultores, e acredito que eu
deva ter participado de uma aula dessas. Não recordo agora.
Como eu já mencionei anteriormente, a ANCA,
sim, na época que tinha uma sede em São Paulo, cedeu
uma sala onde o MST funcionava, que o Christoffoli,
então, na época, já havia comentado naquela CPI. A
ANCA nunca repassou recursos para o MST.
O meu interesse em participar da ANCA foi justamente pelo meu histórico de vida, por trabalhar, por
acreditar que a cooperação resolve e melhora as condições de vida dos trabalhadores, daí, então, essa minha proximidade, daí por que eu também fui chamado
para ser integrante da ANCA e assumi a presidência
a partir de julho de 2008. A Presidente anterior era a
Sra. Judite(F) [ininteligível]. Em relação a... A ANCA
sempre trabalhou com a capacitação dos trabalhadores e, dentro dessa capacitação, como já mencionei
anteriormente, muitos desses trabalhadores se assu-
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mem enquanto sem terra, justamente por causa dessa
entidade que, historicamente, foram constituindo.
Nesse período de 2003 a 2006, que foram os últimos
convênios que realizamos com órgãos governamentais,
a ANCA acessou em torno de 40 milhões, que é o que
está registrado no SIAFI hoje, e, sim, nós nos sentimos
penalizados por estarmos passando pela terceira CPI. Então a entidade perde a sua credibilidade, o nosso público
assistido... Já não conseguimos mais assisti-los.
Dessas outras pergunta e questionamentos, V.
Sa. me perdoa, se não fui fiel, talvez repeti alguma,
mas, dessas outras questões-DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP): Se
V. Exa. teve ou tem alguma filiação partidária.
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Nunca
fui filiado em partido.
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP):
Nunca disputou nenhum cargo eletivo?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Também não.
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP):
Tem remuneração na ANCA?
SR. ADEMAR PAULO LUDWIG SUPTITZ: Não
tenho remuneração. Atualmente... Já comentei anteriormente, na minha apresentação, que, atualmente,
eu vivo de aulas. Sou professor de História e dou aulas
particulares. E, dessas outras informações, citadas pela
CPI anterior, eu não tenho essas informações agora,
nesse momento.
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP):
Presidente, eu vou encaminhar as perguntas por escrito, e ele pode, depois, se quiser responder mais
detalhamento, também me sentirei satisfeito.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): As perguntas foram dirigidas aos dois?
Só ele. Tem alguma outra pergunta que não tenha sido
respondida por ele.
DEPUTADO JORGINHO MALULY (DEM-SP):
Presidente, já me dou por satisfeito, são as colocações, até para colaborar com o horário do andamento
dos trabalhos.
SR. PRESIDENTE SENADOR ALMEIDA LIMA
(PMDB-SE): Não havendo mais nenhum parlamentar
inscrito e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos Srs. Ademar Paulo Ludwick Suptitz e Gustavo
Augusto Gomes do Moura, representantes da ANCA
e da ITAC, pelo comparecimento, pelas declarações
prestadas, pelos serviços prestados a esta Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito. Agradeço aos Srs. Parlamentares presentes e declaro encerrada a presente
sessão. – Senador Almeida Lima, Presidente.
Sessão encerrada às 17h00.
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COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CRIADA PELO 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.
ATA DA 67ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 67ª Reunião, realizada
em 24 de março de 2010, às onze horas e vinte e cinco
minutos, na Sala nº 6 da Ala Senador Nilo Coelho. Na
oportunidade foi proferida palestra sobre as Ferramentas Google Suggest e seus possíveis efeitos em matéria de pornografia infantil em meio virtual. usaram da
palavra os senhores Dr. Ivo da Motta Azevedo Correa,
Diretor de Políticas Publicas e Relações Governamentais; Dr. Thiago Nunes Tavares, Presidente da SaferNet
Brasil; Dra. Priscila Costa Schreiner, Coordenadora do
Grupo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público Federal e Dr. Carlos Eduardo Miguel
Sobral, Delegado de Polícia Federal. Foi aprovado o
Requerimento n.º 418/10, que designa o Dr. José Augusto Panisset Santana, Secretário desta CPI, juntamente com o Dr. André Estevão Ubaldino, Procurador
de Justiça no Estado de Minas Gerais e a Dra. Tatiana
Hartz, a realizem diligências no Estado da Bahia, em
data a ser designada pelo Presidente desta Comissão,
objetivando a apuração do suposto caso de pedofilia
ocorrido no município de Paulo Afonso/BA.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares membros da Comissão:– Magno Malta (PR-ES)
– Presidente, – Romeu Tuma (PTB-SP), – José Nery
(PSOL-PA), – Sérgio Zambiasi (PTB-RS).
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Declaro, em nome de Deus, aberto os trabalhos da CPI da Pedofilia, que visa investigar o abuso
de crianças no Brasil.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura da ata... Senador Tuma.
Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como
estão. Aprovado.
Esta reunião visa... É uma reunião importante,
olha só, uma das mais importantes que nós já fizemos, que é avaliar o Termo de Ajustamento de Conduta feito com o Google a partir da quebra do sigilo e
do enfrentamento há mais de um ano atrás. E eu dizia
aqui, Senador Tuma, quando foi para quebrar o sigilo do Google, esse auê todo, a imprensa estava toda
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aqui. Hoje, que é uma coisa absolutamente importante
para o país, para as crianças e para a família, que é
avaliar esse TAC, o que avançou nesse TAC, nós não
temos a imprensa aqui.
É verdade que tem outro fato muito forte, que é
o pré-sal, que está lá fora. Aliás, o pré-sal é nosso, no
Espírito Santo. E quero fazer um registro, já que depois
vai para o ar, que a Emenda Ibsen Pinheiro é irresponsável, eleitoreira, criminosa, indecente, de quem quer
estar na mídia a qualquer custo... Sem fazer cálculos,
sem poder avaliar os prejuízos do Rio, do Espírito Santo
e uma parte de São Paulo, a menor parte de São Paulo.
É verdade que o petróleo é de todos, mas royalties não
é petróleo. Só que as pessoas entendam, você pega
um GPS e sai procurando uma lavra de granito. Você
descobre, numa terra, uma jazida de granito debaixo
da terra. Você vai no DNPM, registra; o DNPM diz que
você pode explorar. Aí você vai no dono da terra, é um
fazendeiro. Aí ele diz: “Aqui você não explora”. E o cara
não explora até ele autorizar. Quando ele autorizar, os
blocos de granito que o cara vai tirar são dele, são da
empresa dele, mas ele é obrigado a pagar os royalties
ao fazendeiro pela degradação pelo passivo ambiental que vai ficar. Isso que é royalty. O que o Sr. Ibsen
Pinheiro está dizendo é o seguinte: “Eu entro na sua
fazenda, arranco os blocos, divido, resolvemos nosso
problema e se ficou degradado, se acabou cerca, se
acabou estrada, se esculhambou tudo, se o gado morreu, é problema teu, se dane”.
Tem uma fazenda lá, de um sujeito chamado Milanês, no Espírito Santo. Essa fazenda produtiva, muito
gado, muito leite, a PETROBRAS, fazendo estudos,
descobriu petróleo na fazenda dele. Foi para lá para
dentro, levou as máquinas e furou. E colocou as máquinas lá dentro... Aquele barulho o dia inteiro e furando
o dia inteiro. O cheiro do gás secou o leite das vacas.
Secou o leite das vacas, degradou a terra do homem,
quebrou cerca, acabou com tudo. A PETROBRAS, então, calcula e paga a ele 150 mil reais por mês. Não é
pelo petróleo que está tirando do chão, é porque ele
degradou a terra dele, acabou com as economias dele,
o gado dele já não produz mais nada.
O que Ibsen Pinheiro está dizendo é: “Eu não
quero nem saber. Achou petróleo na terra dele, degradou a terra dele, eu quero uma parte desses 150 para
o Rio Grande do Sul”. Quer dizer, uma coisa absolutamente irresponsável, eleitoreira, e o povo não tem
esse tipo de explicação clara, aí fica achando que ele
é o máximo.
Então, eu lamento isso profundamente, essa
coisa irresponsável, inconsequente. Diz que tem um
grupo de jovens lá fora, dizendo o petróleo é nosso.
Não sei se são do Rio, do Espírito Santo... De outros
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Estados dizendo isso. Na verdade, o petróleo é uma
riqueza do Brasil mesmo. Como o minério de Minas é
uma riqueza do Brasil, que deve ser dividida com todos
nós. Como as terras férteis de Mato Grosso e a soja
são Brasil. E deve ser dividido esse lucro com todos
nós. Como a colheita da uva no Rio Grande do Sul é
em terras brasileiras e o resultado disso deve ser dividido com todos nós. Se a lógica é essa, é assim que
tem que ser feito, Sr. Ibsen Pinheiro. Não é? Então, é
absolutamente irresponsável.
O Estado do Espírito Santo, que tem uma bacia
que Deus reservou para nós, vai ficar atrás de mais
de 20 Estados no Brasil na sua economia, uma coisa
absolutamente irresponsável. Eu espero que o Presidente Lula tenha bom senso ao tratar disso, que os
Senadores aqui tenham bom senso, aliás, ontem, foram
ouvidos, por uma agência aqui, 60 senadores. Sessenta. Só cinco concordam com essa asneira, com esse
devaneio desse cidadão chamado Ibsen Pinheiro.
Senador Tuma, eu... Para que a Mesa fique mais
bonita quando V. Exa. for falar, eu convido a Dra. Priscila, Coordenadora do Grupo de Combate a Crimes
Cibernéticos do Ministério Público Federal de São Paulo a se sentar aqui; Dr. Ivo da Motta Azevedo Corrêa,
Diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais do Google... Esse jovem advogado. Jovem porque
eu tenho muita amizade por ele... Botei jovem só para
ajudar... Dr. Thiago Nunes, Presidente do Google atualmente... Mas está no jornal... Presidente da SaferNet
Brasil. E Augusto César Gadelha, que ficou de vir e
não veio, também não tem nenhum problema porque
o Augusto está aqui, o Augusto da CPI. Comitê Gestor
da Internet que presta um serviço ao Brasil que eu não
tenho conhecimento do tamanho, não, mas dizem que
presta. Senador Tuma.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Eu queria
cumprimentar a todos da importância dessa Reunião
e, como diz o Senador Magno Malta, eu estava na...
Estava na CCJ, numa discussão para sobrestar uma
discussão sobre o pré-sal, para ter um estudo mais
profundo, feito pelo Senador Tasso Jereissati e defendido também pelo representante do PCdoB.
E é uma coisa importante para todos os Estados,
porque aqui nós representamos os Estados. E essa
discussão tem uma importância. Mas, dada a importância da CPI da Pedofilia, que está chegando ao final, eu não poderia deixar de pelo menos uma parte
dela estar presente, visto que o Senador Magno Malta
tem levado com toda a força, com todo o carinho, com
toda a expectativa.
Eu queria agradecer ao Ministério Público, e também a alguns Delegados, principalmente o Ministério
Público que tem sido o esteio dessa comissão. Descul-
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pa eu estar falando isso, senador, mas eu acho que a
orientação, a discussão, a boa vontade em ser parceiro
numa luta que defenda a criança... Ainda hoje, que a
gente está assistindo esse julgamento da menina, o
choque é tão profundo, que você fica até sonhando,
como evitar violência contra criança... De todo tipo, ou
pedofilia ou outro tipo de violência.
Agora está se discutindo a reforma do Código
Civil. E, amanhã, eles estarão em São Paulo para discutir com o Tribunal de Justiça. E eu fico pensando o
Direito de Família, Sucessão... Como é que ficam os
casais que têm filho e amanhã um casa, outro casa, vai
ter irmãos que são de pai ou de mãe, e depois tem o
ciúmes presente, e a violência toma conta de pessoas
que não tem pelo menos um pouco de escrúpulos para
saber que aquela é uma criança de cinco anos, não
tem poder de reação. Pode ter um poder de amar mais
a mãe do que a madrasta, mas não é por isso que é
obrigada a sofrer violência daquela dimensão.
Eu não estou fazendo acusação porque o julgamento está em andamento, mas aquela filmagem que
apresentaram anteontem, feita pela polícia técnica, o
Instituto de Criminalística, onde a criança, em tese, teria sido esbofeteada dentro do carro, depois retirada à
força, jogada ao chão pelo pai, agredida pelo pai, sangrando sem parar, e, de repente, jogam a criança pela
janela, que vem a falecer depois de ser jogada.
Então, é uma história, dizer que foi um terceiro... O coração da gente não abre para isso. A gente
tem filho, tem neto, sabe a amargura que devem estar
sofrendo todas as mães que vêem um drama deste.
Então, a Legislação como é que fica, meu Deus do
céu? Como é que pode? Apenas ter uma prisão, uma
condenação de pessoas que agridem de uma forma,
não digo animalesca porque o animal não faz isso. O
animal lambe o seu filho-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Lambe a cria. Hoje pela manhã, eu vi alguns
especialistas falando que-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Desculpa
discutir isso aqui, mas estou com o coração apertado-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Especialista em nada, não é? Ele... Porque
a mídia constrói e desconstrói. Especialista é quem
ela quer que seja que é. Dizendo: “Não, porque o júri
foi escolhido, são pessoas imparciais”. Imparciais é o
caramba. Todo mundo já sentou ali sabendo que vai
condenar eles. Porque a verdade, ela é clara no sentimento da gente. Aquilo ali não tem como. V. Exa. está
certo. E tem outra coisa, nós estamos falando de CPI
de Pedofilia, na cena do crime. Hoje, se a televisão
começar a exibir aquela da menina, sempre mostra o
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pai lá embaixo, fingindo que está chorando, e um policial em pé do lado, que é o Tenente, que é o pedófilo
que depois se suicidou, que foi lá, apareceu depois
para fazer uma varredura no local. E depois, deu um
tiro na cabeça. E se resgatar as imagens, antes de dar
o tiro na cabeça, a televisão tem as imagens dele falando com o Márcio pedófilo, aquele pai-de-santo que
foi preso pela CPI em São Paulo, nós estávamos lá,
eles dois falando...
Quer dizer, na verdade, esse pilantra foi lá, foi
para olhar a posição que a criança caiu, a genitália da
criança... Ele não foi lá para fazer varredura-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Para fotografar-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): --coisa nenhuma. Então, quer dizer, olha só
que troço grosseiro, que tragédia... V. Exa., de muito
bom tom a sua fala. Desculpa ter feito essa...
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Não, é
que a gente, esses dias, tem se amargurado muito em
ver todo esse drama e sentir de perto como o policial,
como membros do Ministério Público... A dificuldade
em saber o que poderá fazer para evitar. Nós estamos
vendo um fato já concreto, já passado, e que se está
procurando punir os responsáveis. Mas a gente fica
naquele drama. Por que é que eu não pude comandar
alguma coisa que evitasse que isso acontecesse?
O Ministério Público, quando faz uma denúncia,
deve ficar com o coração apertado. Por que é que a
gente não conseguiu, antes do acontecimento? Vocês
verifiquem outra coisa que traumatiza a gente é o Papa
ter que vir à televisão pedir perdão pela pedofilia, em
grande escala, praticada até por Bispos, em várias
regiões do país. É uma coisa terrivelmente difundida,
de pessoas que, em tese, acreditam em Deus, vivem
com Cristo, e praticam o mal com as crianças. Qual é
a pena desses... Eles não podem deixar de responder
a um processo com o agravamento da pena, porque
foi o abuso da capacidade deles de ter acesso a essas crianças.
Então, eu sou cristão, vou à igreja, faço as minhas orações, mas não aceito. Acho que aquele que
vai para a função clerical de pregar ou evangélico ou
não, não tem o direito de abusar da sua batina para
praticar o mal. Não tem. Ele é pior que um bandido
comum, que já sabe que tem que se ter condenado e
tal. Mas o Padre, fica todo mundo constrangido, sem
saber como reagir.
Eu peço desculpas por ter trazido esse assunto,
mas é tão dolorido que a gente... A idade faz com que
a gente sinta mais forte do que, talvez, a juventude.
E vamos pedir a Deus que nos ajude a vencer esse
terrível mal que tanto traz amargura para as famílias
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brasileiras e hoje você vê que é internacionalmente
conhecido.
Então, tanto foi importante, que até a Interpol
recebeu... Estão recebendo os avisos internacionais
de perseguição àqueles que praticam o crime e fogem
para não pagar o preço. E o Papa está amargurado, a
gente o vê de cabeça baixa, sofrido, por ter que chegar
à população e dizer que... Agora, não pode deixar de
ter processo porque é padre. Não pode. Acho que as
autoridades policiais e Ministério Público, dependendo
da forma que cada Estado, cada país tem na sua forma
de aplicar a Justiça, que o faça... Que o faça, porque o
exemplo ainda é uma coisa razoavelmente boa.
Eu peço desculpas por puxar esse assunto, mas
está na garganta todos esses dias.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu também quero parabenizar o Papa, até V.
Exa. está vindo da CCJ, lá tem um voto para ser votado,
um voto meu, de aplauso ao Papa; esse voto precisa
ser votado, para ser enviado ao Vaticano, pela coragem
dele. Que Papa corajoso, veio a público assumir essas
feridas, se penitenciar e, mais do que isso, meu aplauso é porque ele pediu ao mundo em desenvolvimento,
que não tem Legislação, que torne crime hediondo o
crime de abuso de criança. E ele se manifestou agora
com relação aos crimes de abuso dos padres em Alagoas, assumindo, pela primeira vez, o crime no Brasil.
O Papa falou sobre isso após a reportagem do Roberto
Cabrini, uma matéria absolutamente bem feita, aliás,
esses dois monsenhores e os padres estão convocados, e nós vamos a Arapiraca, dizer ao Senador Tuma
que nós precisamos separar a instituição porque esses
pilantras nunca foram padres.
Um sacerdote que abusa de uma criança, ele
nunca foi sacerdote. Ele se travestiu de cordeiro, é um
lobo, porque ele sabia que tinha possibilidade de estar perto e com facilidade das crianças. Você vem me
dizer que um sacerdote que... Um pai-de-santo, e nós
prendemos dois em São Paulo, que abusa de criança, um sujeito desses, um pastor que abusa de criança, esse safado é pastor? Nunca foi. Ele se travestiu
de religioso para poder ter facilidade de se aproveitar
das crianças.
Então, não tem nada a ver com a instituição Igreja Católica, a instituição, sim, tem é que agir. Igual o
cara que é Diretor do Flamengo e vai ser ouvido aqui.
Não tem nada a ver com a instituição Flamengo. É um
indivíduo que estava lá dentro e abusou de criança.
Entendeu? É assim que nós temos que tratar.
Então, nós estamos indo para Alagoas. Então,
não pensem as pessoas... “Ah, porque vem aqui...” Não
tem nada a ver com a Igreja Católica. Estou tratando
com indivíduos, seres humanos inconseqüentes, que
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abusaram de criança. É aqui que nós vamos para poder ajudar a responder e ajudar a elucidar.
Eu começo essa Reunião, essa Audiência Pública, passando a palavra ao Dr. Ivo, que representa
o Google, para que nós tomemos conhecimento dos
avanços dos Termos de Ajuste de Conduta, assinados
aqui nessa CPI com o Ministério Público.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Eu estou
passando para o doutor aqui um protesto com a China, por impedir a população de tomar conhecimento
de fatos que o Google transmite, e o uso da população.
Pode cercear, pode fazer como nós fizemos aqui, os
tratados de acertar a forma de colaboração com aqueles
que apuram um crime. Mas impedir o funcionamento
é uma coisa um pouco desastrosa contra a liberdade
de imprensa. Desculpa, que leva nosso...
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Imagina. Bom-dia, Senador Magno Malta, Presidente da
CPI. Bom-dia, Senador Tuma, Dra. Priscila, Dr. Thiago,
nosso companheiro de algum tempo de trabalho no TAC,
senhoras e senhores... Eu venho com essa... A essa
CPI com muita alegria, apesar do tema central da CPI
ser um tema muito árduo, muito duro para a sociedade
brasileira, porque hoje, na verdade, é uma audiência
de balanço, em que nós podemos demonstrar justamente todo esse trabalho empreendido pela CPI e mais
especificamente a parceria entre o Ministério Público
Federal, a SaferNet e o Google. E eu vou mostrar em
breve para os senhores, os senhores vão poder avaliar
com os próprios olhos, mas a minha... O meu balanço
é que os resultados são muito positivos.
De fato, nós cumprimos com que a sociedade
brasileira esperava de nós, a confiança que foi depositada e que, na verdade, nós temos coisas boas para
compartilhar, e aí é mérito... Não é mérito do Google,
é mérito do trabalho conjunto com a SaferNet, com o
Ministério Público Federal, mas especialmente mérito
dessa comissão... Vou falar um pouco por todo trabalho
foi feito para levantar esse tema como tema nacional,
colocá-lo na pauta e, de fato, buscar as modificações
necessárias em vários níveis.
Então, essa é a nossa parcela pequena de contribuição para esse trabalho todo que foi sendo feito,
há dois anos, aqui na comissão.
A minha apresentação, que vou... Eu vou fazer
muito rapidamente, enquanto põe, eu vou comentar
essa questão que o Senador Tuma tocou, vou passar
três slides, só retomando um pouco a história do Google, porque, interessante, o Google acaba participando da discussão aqui na CPI muito... Uma conjuntura.
Não tem nada a ver com que a empresa faz e qual é
o negócio da empresa, e o que ela busca, em termos
de tecnologia.
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E acho que a questão da China que o senhor
tocou, Senador Tuma, acho que aí não é uma questão... Não é uma questão de cooperar ou não cooperar
com as autoridades e tal. Ali é, de fato, uma questão
de acesso à informação, liberdade de expressão, que
está sendo... É um Estado completamente diferente do
Estado Brasileiro, não tem instituições democráticas
que funcionam, tal como o Congresso Nacional, como
o próprio Poder Executivo, Poder Judiciário... Então,
ali, o que a gente está... A questão do Google é com
a maneira como se dá a censura aos resultados e o
acesso aos dados que a gente pode oferecer para o
povo chinês. Então, é em distinta da nossa questão
aqui. Vamos seguir. Pode seguir, Augusto.
Só para relembrá-los, quer dizer, o Google nasceu com um projeto universitário, um projeto, em 1995,
na Universidade de Stanford, esse prédio que estão
vendo, que é uma universidade na Califórnia, de dois
meninos... O próximo, por favor, Augusto. Esses dois
que estão aí. Hoje os dois têm pouco mais de 35 anos.
Então, dois meninos que estavam fazendo seu doutorado em ciência da computação na universidade, e aí
essa fotozinha do lado é a primeira garagem, a primeira
sede da empresa. Eles alugaram a garagem da mãe
de uma amiga deles, que hoje é uma das diretoras do
Google, a amiga deles, foi a primeira engenheira mulher a trabalhar na empresa. E era essa garagenzinha
em que eles moravam, em 1999... Aquilo era o Google.
Aquela foto da esquerda. Próximo, por favor.
E essa era a cara do Google, nos seus primórdios
em 99, quando ele se tornou comercial, deixou de ser
uma plataforma meramente universitária e passou a
ser para o público todo, para quem quisesse acessar
e fazer as buscas. A grande revolução, na época, foi
não só uma qualidade de busca melhor, mas desassociar completamente a questão comercial da questão
tecnológica e dos resultados.
Então, o que se fazia na época é que os buscadores que existiam na época, o Alta Vista, Yahoo etc.
vendiam espaço nos resultados para as empresas. A
empresa queria aparecer no alto, ia e comprava um
espaço para aparecer. O Google disse: “Olha, isso eu
não vou fazer. Os resultados vou sempre mostrar o
que é mais relevante para a pessoa que está buscando...” Dois anos depois desse daqui de 99, o Google
resolveu fazer publicidade, mas em separado. Nunca
mistura o que é relevante para o usuário com a proposta comercial.
A missão da empresa, mundialmente, é essa,
organizar toda a informação do mundo e torná-las
acessível universalmente útil. É uma missão bastante
humilde, como os senhores podem ver, toda informação do mundo, mas isso se desdobra em projetos das
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mais variadas maneiras, envolvem todo conhecimento,
através de livros, música, plataformas diferentes, celular,
computador... Para ter uma ideia da dimensão. Esse é
o mote que sustenta todos os esforços de tecnologia
que o Google vem fazendo nos últimos 10 anos.
E aqui eu coloquei esse slide, ele, infelizmente,
ainda está em inglês, eu peço perdão em relação a
isso, mas é só para a gente ter a dimensão. Quando
eu digo que o Google terminou, nessa discussão da
CPI, de maneira meio ocasional, é porque a gente
pode vislumbrar a rapidez com que a internet se implementou e transformou no mundo. Nós estamos falando de uma mídia, enfim, uma rede na internet, que
se tornou de fato pública para a grande maioria das
pessoas, em 94, menos de 20 anos atrás. E que muito rapidamente foi evoluindo. Quer dizer, nasceu com
uma mídia que você tinha outra maneira de ler texto,
recebia texto, tinham os portais, busca, começar a fazer compras em comércio, falar e conversar no Skype
ali, aos poucos, as redes sociais, publicação, assistir
vídeos etc... Foi crescendo.
Então, o Orkut, que é ali o nosso marco central
aqui nessa discussão da CPI, é uma plataforma que
comemora, agora, cinco anos. Então, é um negócio...
Cinco anos de criação. Estamos falando de uma coisa
recentíssima. E, talvez, por isso que muitas das consequências que a gente... Cinco anos, como projeto
comercial e tal... E por isso que muitas das coisas que
foram acontecendo eram absolutamente imprevistas,
e a reação nem sempre era a mais adequada, porque
nós tivemos uma transformação completa na maneira
como as pessoas se comunicam e se relacionam em
menos de duas décadas. É uma verdadeira revolução.
Augusto, o próximo, por favor.
Por fim, antes de entrar no tema específico da
nossa audiência, dar mais um pouco da dimensão do
que é o Orkut no Brasil. Esses dados não são dados
do Google, são dados de uma empresa que é a Conquest, uma empresa como o Ibope, uma empresa que
mede a audiência da internet; eu pus o dado de 99, que
era que eu tinha preparado na primeira apresentação
para dezembro, segundo o Conquest(F), o Orkut teria,
no Brasil, 23 milhões de usuários únicos todo mês. 23
milhões de pessoas se conectam ao Orkut todo mês,
mais ou menos 11 milhões de usuários por dia. É um
universo... Se nós pensarmos que o universo de usuários de internet no Brasil total cerca de 170 milhões,
é um universo bastante grande que usam internet no
país. Em média, cada visita de um usuário no Orkut
dura 12 minutos. Então, as pessoas gastam bastante
tempo no Orkut, e cerca de 35 milhões de exibições de
páginas do Orkut são feitas todo mês. Eu coloquei aí
como referência o total de todas as páginas de internet.
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Então, se somar o Google, o UOL, o Terra, o G-1, IG,
enfim, todos os sites, Facebook, Twitter, Orkut... Enfim,
tudo que for possível, são 90 milhões de exibições por
mês. Então, o Orkut, sozinho, é responsável por mais
de um terço do total de visitas que você tem na internet
brasileira, por mês. É para mostrar a dimensão que o
produto tem, e justamente por isso que os desafios no
Orkut, tudo que é relativo a Orkut é um desafio muito
grande. Nós estamos falando de muita gente envolvida, muitos usuários, muitas imagens, dezenas de
milhares de imagens sendo colocadas, feitos upload
diariamente, então, os volumes são sempre enormes.
Pode seguir, Augusto.
Eu coloquei esse slide só para, de maneira geral,
passar aos senhores qual é a estratégia mundial do
Google, no que diz respeito à proteção de crianças e
adolescentes e a garantia de navegação segura para
esses públicos. A nossa estratégia passa por um tripé que sustenta... Como o próprio nome diz, tripé, em
três tipos de ações: A primeira é prover os pais, os familiares, os professores com a tecnologia necessária
para que eles possam decidir como... A que tipo de
conteúdo seus filhos, as suas crianças vão estar expostas na internet. Como isso... O que isso significa?
Cada produto tem uma estratégia, porque eles mudam,
mas, por exemplo, na busca ou no próprio You Tube,
que é a plataforma de vídeos do Google, as pessoas
podem escolher o grau... Tem alguns graus de exposição que você pode ter. Aí o produto passa a filtrar
algumas palavras-chave que têm mais risco, alguns
tipos de conteúdo que têm mais risco. A ideia aqui é
que a decisão sobre o que deve ser acessado ou não
pelas crianças, pelos filhos, recai... Não deve ser feita
pelo Google. O Google não tem essa capacidade de
decidir: ”Olha, o filho daquela família pode acessar algumas coisas, o filho da outra não pode”.
A ideia é que o Google tem que dar para os
pais, para os familiares e educadores, toda a tecnologia para que eles decidam por si sós e digam: “Eu
não quero que meu filho seja exposto a esse tipo de
conteúdo. Então, o Google tem que me ajudar a fazer
isso”. Esse é nosso primeiro tipo de ação. O segundo... O segundo tipo de ação é trabalhar justamente
isso que nós estamos fazendo nessa Mesa. A gente
vem fazendo, nos últimos dois anos, com a ajuda do
Senador Magno Malta, é trabalhar com parcerias, com
autoridades, com organizações que são especialistas
no tema, como a SaferNet, que o Thiago representa
aqui, para, juntos, bolarmos melhores estratégias e
sempre melhorando os produtos para a garantia da
segurança das crianças.
E, por fim, investir em educação, em material
que informe crianças, pais, familiares, sobre quais são
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os riscos, e como devem se comportar para garantir
a segurança na internet. E aqui vale desde os jeitos
mais tradicionais, vale fazer cartilha, a gente vai falar
disso daqui a pouquinho, vale... Mas vale também ser
criativo e usar as próprias ferramentas, que são as
ferramentas que as crianças estão usando no dia-adia, que os jovens estão usando no dia a dia, como
meios de prevenção. Então, todos os nossos produtos
têm o que a gente chama de central de segurança,
que é um conjunto de páginas que qualquer pessoa
pode entrar para ter dicas sobre como se portar para
garantir seguro, como se expor menos na ferramenta,
se tiver algum tipo de problema, para quem denunciar.
Esse é o terceiro pilar da nossa estratégia. Por favor,
Augusto.
E só como exemplo, quer dizer, a SaferNet é a
mais conhecida do Brasil, vocês todos já conhecem,
mas eu coloquei alguns exemplos de cooperação em
nível internacional que a gente vem fazendo, então,
você tem o NCMac, você tem a Internet Watch Fundation, que é a instituição inglesa que trabalha com o
tema, aquela que não vou ousar pronunciar o nome
porque eu não teria a menor chance... O Senador,
que é letrado em alemão, poderia me ajudar eventualmente... Com esses olhos verdes, eu tenho certeza
que tem alguma origem germânica. Mas aquela ali é
a... Aquela ali é a fundação alemã que trabalha com
segurança de crianças e adolescentes na internet. E,
ali embaixo, uma série de exemplos de eventos que
nós viemos fazendo em parceria com a INTERPOL,
com as polícias ao redor do mundo, acho que é só
para mostrar o quanto internacionalmente a gente
vem reproduzindo isso que está sendo feito no Brasil
há algum tempo, que é essa parceria com autoridades
no trabalho conjunto.
Antes de entrar no tema, eu queria fazer um balanço histórico, que é isso, quer dizer, a importância...
O que eu venho frisando logo no início da minha fala:
A importância dessa CPI nessa questão específica da
proteção da criança e adolescente na internet. Quer
dizer, eu como já disse no meu começo, acho que a
CPI foi fundamental, foi um divisor de águas para esse
tema aqui no Brasil, não só porque colocou o tema na
agenda pública, mobilizou toda a sociedade brasileira,
toda a sociedade, não só as autoridades, mas uma
base enorme de pessoas; acho que aí os senhores,
melhor do que eu, sabem o quanto de gente que liga
para a CPI, que escreve, que vai, que fica interessado,
que manda carta, enfim, mobilizou de fato a sociedade
brasileira; mostrou quão grave é o tema entre nós, e
como o Senador sempre gosta de lembrar, Senador
Magno Malta, o quão disseminado ele está. A gente
tem uma ideia preconceituosa de que pedofilia é uma

Sábado 1º

17899

coisa específica de algumas parcelas, algumas categorias sociais, mostrou o quanto isso está disseminado
e como o nosso combate tem ser... Temos que dar as
mãos e ter um combate o mais amplo possível, para
aplacar esse tema, e mobilizou as autoridades, promoveu uma cooperação, enfim, conquistou vitórias nos
mais diferentes frontes, vitórias inúmeras, que eu acho
que os senhores conhecem melhor do que eu.
Eu vou falar de algumas poucas vitórias que nós
conseguimos no que diz respeito ao Orkut, que é o
nosso produto. Ali é uma foto conhecida, a assinatura
do TAC-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): O Demóstenes está magrinho.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Está
magrinho o Demóstenes. Há cerca de dois anos atrás,
o Senador Magno Malta, o Alexandre Honhagen, que
é o Diretor do Google da América Latina; ali atrás o
Thiago, o Sérgio, a Dra. Adriana, o Senador Azeredo,
enfim, o nosso... O dia em que essa história começou.
Por favor, Augusto.
Vamos lá para o desdobramento do TAC. O TAC
ele, regulou... O Termo de Ajustamento de Conduta
que foi assinado naquele... No dia em que foi feita a
foto que acabei de mostrar, ele regulou uma série de
temas com relação ao Orkut e a prevenção de ocorrências ligadas à pedofilia, ligadas à pornografia infantil, ligadas a crimes de ódio... Crimes contra Direitos
Humanos no Orkut.
Uma série de ações que foram... Uma série de
ações que foram firmadas, que estão presentes no TAC,
já falam experimentadas logo no seu início. Nós assinamos aqui, em julho de 2008, desde, então, já iniciamos
uma série de ações. E depois, havia outro grupo de
iniciativas, que o TAC prevê que iam implementados
ao longo do tempo, que é delas que eu quero falar com
vocês. Mas só para relembrar, quer dizer, desde julho
de 98, de 2008, desculpe, nós já implementamos todas
as mudanças para elevar a segurança do Orkut para
usuários crianças e adolescentes. Embora o produto
não seja pensado para menores de 18 anos, e nós
não... Não queremos, por enquanto, adolescentes e
crianças no produto, a gente sabe que, muitas vezes,
isso ocorre, e a gente tem então uma série de cuidados
para garantir a segurança dos usuários em geral.
Então, isso foi a modificação do cinto de segurança, que a gente melhorou com a ajuda do Ministério
Público e da SaferNet; a inclusão de todas as informações sobre as legislações pertinentes sobre o tema,
inclusive com atualização, depois, que a CPI aprovou a
lei em dezembro de 2008, enfim, toda a questão do próprio TAC, então, para os usuários que quiserem visitar,
conhecerem o conteúdo do TAC, como podem oferecer
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denúncias para o Google, não só pela Orkut, mas pelo
Correio, a caixa postal... A própria melhora do produto
para ter mais informações para as pessoas, que era
uma das questões que estava prevista no TAC.
A segunda questão era toda a regulação do tema
de guarda de logs, guarda de dados, entrega para as
autoridades, o fluxo de denúncia da SaferNet, o processamento disso. Então, toda essa questão, que era como
o Google vai atender aos pedidos, por dados relativos
ao Orkut, das autoridades, como a gente vai fazer essa
entrega dos dados? Como a gente vai trabalhar no dia
a dia, e aí é diário mesmo o fluxo, com a SaferNet para
receber denúncias, processá-las, respondê-las, enfim?
Estava tudo regulado no TAC.
Só para os senhores terem uma ideia, desde a
data da assinatura do TAC até hoje, só de ordens criminais, aí depois vou falar da CPI, só de ordens criminais,
o Google já atendeu 7.928 ordens judiciais criminais
relativas ao Orkut. Aí pode ser quebra, preservação,
enfim, tem os mais variados tipos. Mas só para terem
uma ideia da dimensão, isso tudo graças ao TAC.
Além disso, como eu disse, o TAC tinha todo o
tema de cooperação com a SaferNet e a criação de
uma ferramenta direta de comunicação com o MPF,
que vou falar daqui a pouco. Mas, além disso, as iniciativas que foram previstas para serem implementadas num prazo mais longo eram os procedimentos de
acompanhamento, então, não bastava implementar
tudo isso. Tinha que acompanhar regularmente para
saber se isso estava funcionando, os resultados que
precisava adaptar e junto trabalharmos para manter a
qualidade do que foi assinado. E uma série de novas
ferramentas que foram previstas no TAC que a gente...
A Google deveria desenvolver a partir da demanda que
a SaferNet e o Ministério Público nos apresentassem
e deveria entregar para que essas instituições pudessem melhorar o seu trabalho de combate à pedofilia e
pornografia infantil no país.
A gente sabe que a internet, justamente por todos esses volumes que eu já mostrei aqui para vocês,
trabalha com um número, uma demanda que não é a
demanda usual que o Poder Judiciário, que o sistema
judiciário brasileiro está acostumado. Então, essas
ferramentas são fundamentais para capacitar as autoridades a poder lidar com esse volume. E vou falar
um pouquinho delas para vocês.
Só relembrando, o que estava previsto de acompanhamento da implementação do TAC no texto original?
Quer dizer, o Google encaminha relatórios bimestrais
para o Ministério Público Federal e para a SaferNet,
mostrando quais são os dados sobre denúncias, que
foram encaminhados, quais foram as violações localizadas, quais foram as remoções que foram feitas...
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Vou falar um pouco daqui a pouco, que vai ficar mais
claro, vocês vão poder acompanhar. E, além disso, a
partir desses relatórios, a gente realiza reuniões bimestrais, a nossa próxima reunião agora dia 12 de
abril, em que o Ministério Público Federal, o Google
e a SaferNet sentam junto para discutir e ir aperfeiçoando o nosso TAC.
Além disso, a gente teve uma série de reuniões
específicas, focadas em temas como o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas que eu citei agora, ou
teve uma época que surgiu um problema técnico com
relação ao fluxo de denúncias da SaferNet, enfim,
outras reuniões feitas para tratar dos temas para garantir que o TAC seja de fato efetivo. E pode passar a
próxima foto. Tivemos o prazer de receber a visita do
Senador Magno Malta e do Thiago, em Mountain View;
essa é a sede do Google, na Califórnia. Essa foto, ali
em cima, aquela foto em que o Senador está do lado
de um engenheiro do Google, oriental, que está no
computador, esse é um engenheiro do Google que, na
verdade, é um ex-astronauta da NASA, que trabalha
hoje num projeto muito interessante, que é o projeto de
como as pessoas podem acompanhar o seu consumo
de energia pela internet, das suas casas e, enfim, um
projeto que ele apresentou lá para a gente. Esse foi um
dos momentos da reunião, e aqui embaixo, essa foto
é uma foto do Senador e do Thiago com alguns dos
brasileiros que trabalham no Google, lá nos Estados
Unidos, não é, senador?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Esse aí foi motivo de muito orgulho para mim,
porque a gente está acostumado a ver brasileiro nos
Estados Unidos ser tratado como barata. Só vai para
lá para limpar chão porque não deu certo aqui. Ou tem
uma bolsa para estudar ou, então... Ou é filho de papai que vai lá na Disney quando é adolescente e não
volta mais ou, então, é limpar chão mesmo. Aí você
vê, dentro do Google, onde se exige gente fora da média, lá não tem como não ser fora da média ou, então,
não entra lá. E, para mim, foi uma grande surpresa ver
esse grupo de brasileiros trabalhando lá dentro e eles
disponibilizaram para que passassem o dia junto com
a gente, almoçaram com a gente e tal. Para mim, foi
um orgulho muito grande, com esses brasileiros, fora
da média, cooperando com essa empresa, que hoje
a maior operadora de internet do planeta.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: E o
senador viu também o orgulho deles de receber visitas
ilustres brasileiras, estavam animados. Foi um almoço
caloroso, acho que foi bem... Mas, enfim, o importante
é que a visita também serviu para que o Google apresentasse à CPI e ao Thiago, um pouco do que vinha
sendo feito e para reafirmar como compromisso, é um
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compromisso da empresa mundialmente. A gente esteve com algumas das principais... Dos principais executivos da empresa no mundo, a Nicole Wong é a pessoa
que é responsável por todo... A preservação de dados
e a relação com autoridades mundialmente-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Doutor, dá
licença. O senhor está falando... A Google, com essas
informações, porque a pedofilia extrapolou qualquer
fronteira. Ela tem colaborado, em outros países, com o
mesmo destemor que tem colaborado aqui no Brasil?
Tem trabalhado intensamente no combate à pedofilia
e... Sabemos que a Espanha e outros países estão
desenvolvendo uma cultura jurídica forte para o combate a esse crime. Desculpa interromper, só porque o
senhor falou do trabalho...
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Perfeito. Senador, o Google... A questão de segurança,
criança e adolescente, proteção à criança e adolescente
na internet é prioridade para o Google mundialmente,
em todos os países. Nós temos muitas iniciativas, até
mostrei slides, muitas iniciativas de parcerias com autoridades em vários lugares do mundo, nos Estados
Unidos, Europa, Ásia... Para combater e trabalhar junto
nesse sentido. O que ocorre, que é singular, e aí acho
que a questão no Brasil, nós não temos, em nenhum
outro lugar do mundo, um produto como o Orkut. Nós
não temos, em nenhum lugar do mundo, um produto
que tenha a penetração que o Orkut tem no Brasil,
em outro país. Então, nós temos, obviamente, outros
produtos, mas, em geral, quer dizer, no e-mail, no You
Tube, enfim, nas outras plataformas que a gente opera, na própria busca, essas questões são um pouco
menores. Não tem tanta... Existem, e nós cooperamos,
trabalhamos, mas a intensidade foi um pouco diferente.
E acho que agora o Orkut, como eu vou mostrar, atingiu um patamar que é o patamar que a gente espera
que nossos produtos tenham mundialmente. Quer dizer, que é a presença zero ou mínima desse tipo de
conteúdo, e quando há, a gente consegue localizar e
eliminar e responsabilizar as pessoas o quanto antes.
Essa é a nossa meta.
Mas, respondendo à pergunta do senhor, a gente
tem cooperado sim. Esse é um tema que é prioridade
mundial. Todos os Governos que nós conversamos têm
essa questão; a gente sabe que a internet trouxe uma
série de vantagens, e eu me arrisco, não tenho a menor
dúvida que as vantagens que ela trouxe para o mundo
são muito maiores do que os problemas, mas existem
problemas sérios que precisam ser combatidos.
Então, o abuso no que diz respeito especificamente à criança e ao adolescente, é um problema
reconhecido por todos os países e a gente tem trabalhado. Mas acho que, nesse caso específico, senador,
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acho que nós somos mais exportadores de expertise,
de experiência, do que importadores. Acho que o que
gente conseguiu fazer aqui, o TAC, o trabalho da CPI,
é singular e pode servir mais de modelo para outros
países do que a gente importar o que a gente vem fazendo. Talvez, eles tenham mais dinheiro, tenham mais
equipes mais dedicadas, grandes grupos de polícia,
grandes grupos dedicados a esse tipo de tema porque a gente sabe que nossos recursos ainda são mais
escassos, mas, em termos do que a gente conseguiu
fazer com os poucos recursos que a gente tem aqui,
acho que a gente não tem dúvida de que é um modelo
para ser exportado. Próximo, Augusto, por favor.
Então, especificamente, o que o TAC previa de
novo, então, novas ferramentas para a gente combater
o abuso na internet? Primeira coisa muito simples foi
a aquisição e entrega para o MPF, de dois servidores,
para que o MPF pudesse dedicar duas máquinas especificamente para trabalhar no armazenamento, no
processamento dessas imagens e do conteúdo que
vai ser combatido e poder melhorar sua capacidade
de investigação.
Em segundo lugar, foi prevista no TAC a produção, pelo Google, de 100 milhões de cartilhas educacionais voltadas para crianças e adolescentes... Cem
mil, desculpa. Falei 100 milhões, né? Estou querendo
aumentar. Vamos fazer um milhão, daqui a pouco. Cem
mil cartilhas... Não, 100 mil vai ser a parte do Google.
Os outros-– [interrupção no áudio].
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): --distribuídas pode chegar a um milhão de pessoas.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Sem
dúvida.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): O comitê gestor fez cinco mil e não conseguiu distribuir tudo.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Mas 100
mil pode chegar a um milhão [ininteligível].
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Claro. Aqui são 100 mil cartilhas. Aqui a gente ainda está
definindo, está discutindo com o MPF e a SaferNet porque o TAC prevê, o Google vai imprimir essas cartilhas.
Mas a concepção das cartilhas, o conteúdo é realizado
pela SaferNet, pelo Ministério Público Federal, então,
nós estamos aguardando a definição, conversei com
a Priscila hoje mais cedo, acho que em pouco... Pouco tempo nós vamos conseguir rodar isso. Acho que é
importante, até se fosse possível, a gente conseguisse
pelo menos deixar uma aqui nas mãos da CPI.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA (PR-ES): Vou fazer uma pergunta, uma proposta
para você levar. A informação é que a cartilha custa
30 centavos. Dá 30 mil reais. O que é isso para o Goo-
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gle? Nada. Nada vezes nada. Podia ser 200 mil, 300...
Uma coisa que chegasse a pelo menos 100 mil reais
de dinheiro, pelo menos, e aí o seguinte, para a gente
não... Olha o tamanho desse país. E se o Orkut realmente dá dinheiro, se o Google ganhar alguma coisa
com isso, não sei se ganha, até porque o Google não
é entidade filantrópica, deve estar ganhando, senão já
tinha fechado, deve bater palma para um Brasil, que
assimilou o seu tal de Orkut e consome com força.
Então, penso que... Leve minha proposta lá. Que não
100 mil cartilhas, mas que faça 100 mil reais em cartilha. Porque aí nós vamos ter um número maior para
espalhar que...
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Senador, eu não acho que a questão do valor aqui seja
o impeditivo. Posso... Acho que podemos levar a proposta do senhor e posso trabalhar com ela e tentar
viabilizá-la. Acho que aqui, de fato, como eu disse, se
a gente conseguir definir o quanto antes o conteúdo
e rodá-las, a gente vai ter uma ideia se são 30 centavos, se são R$ 30,00... Óbvio que não são, mas... E aí
vamos trabalhar com que for... E essa é a obrigação,
como eu disse, é o que está previsto no TAC. Isso não
tem nada a ver com as ações que o Google pode fazer
e já vem fazendo, independente do TAC. Nós vamos
continuar fazendo...
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Provavelmente, muitas empresas poderão colaborar, sem
dúvida nenhuma. Vocês devem ter clientes e tudo que
poderão colaborar com a feitura de cartilhas. É autorizar que outras empresas pós-gráficas e tudo possam
realmente repercutir.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Essa,
como eu disse, é a obrigação do TAC. A gente pode
extrapolar, pode pensar, como eu disse, em maneiras
criativas, quer dizer, acho que cartilha uma é maneira,
mas usar a própria ferramenta, quer dizer, ter no Orkut,
por exemplo, uma espécie de cartilha digital, uma coisa interativa, que as crianças possam se informar, os
adolescentes possam se informar por ali também, é
outra coisa-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): O importante, doutor, o importante é o conteúdo. Viu, doutora?
O importante é o conteúdo que a gente tem que analisar bem o conteúdo para poder soltar sem nenhuma preocupação de ter um entendimento distorcido.
O conteúdo é que vocês têm que usar a inteligência
mesmo-SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: A
gente conta com os nossos experts do Ministério Público e da SaferNet.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Até, senador, na verdade, eu ia falar na minha fala, me adianto
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só um pouquinho, peço até licença para o Ivo só fazer
esse parêntese, mas o Ministério Público Federal, juntamente com a SaferNet, um dos diretores da SaferNet,
que é um psicólogo, inclusive, nós fazemos a base de,
mensalmente, no máximo bimestralmente, oficinas de
prevenção na sede da Procuradoria da República em
São Paulo. O que são essas oficinas? Nós chamamos professores da rede privada e da rede pública,
que nós consideramos que são os educadores dos
nossos jovens de amanhã, e passamos a eles as dicas que a gente tem tido na nossa experiência. Como
é que você vai atingir uma criança, como é que você
vai levar para um adolescente, como é que você vai
chegar aos pais... E baseados nessa experiência, nós
desenvolvemos uma ideia. Até baseado no número de
100 mil cartilhas de fazer, porque o público é diverso,
50 mil para adolescentes... O que eu estou chamando
de adolescentes? 12 a 18 anos. E 50 mil de... Aí eu ia
falar de zero a 12, mas até 12 anos.
Essas 50 mil, até o Thiago Tavares depois pode
confirmar, essa parte para adolescente a SaferNet já
tem o layout, já tem pronto, nós estamos trabalhando
na parte das crianças, por isso que ele falou do custo
de 30 centavos...
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): [pronunciamento fora do microfone].
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Exatamente. E a gente tem a experiência, não só vinda da
SaferNet, como do nosso trabalho, até com colaboração, junto com o Google, mas dos próprios professores, que eles nos ajudam com isso, onde nós devemos
trabalhar, onde está faltando... Então, as cartilhas, eu
vou ter, se Deus quiser, nós vamos ter o prazer de
entregar aos senhores-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): [pronunciamento fora do microfone].
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: E está
em quadrinhos essa da SaferNet-–
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): [pronunciamento fora do microfone].
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Não, não,
vai ser ao contrário, vai ser para a gente aprender a
desviar das malandragens da internet, senador.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Obrigado, Priscila, pelo esclarecimento. A gente, tenho
certeza, está em boas mãos com o MPF e com a SaferNet para o conteúdo. Não tem essa-SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Tranquilidade para a gente que o relatório final será brilhante,
e a continuidade mesmo sem CPI. O que nós temos
que nos preocupar é que realmente haja uma infraestrutura que poderá dar continuidade ao trabalho sem
CPI... Que a CPI tem um limite, vai ter que acabar, vai
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ter que ter um relatório final. Mas vocês estarão, sem
dúvida nenhuma, firmes, para dar continuidade a esse
trabalho tão bonito que a gente só tem alguma vitória
com o apoio de vocês.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: E eu
acho que os números vão mostrar que nós estamos
no caminho bom, no caminho correto.
Então, além das cartilhas, quer dizer, eu vou
mostrar isso... Esses três últimos itens eu vou mostrar agora para vocês com detalhe que acho que são
importantes. Que é essa ferramenta de comunicação
direta com o Ministério Público Federal, isso foi uma...
Um recurso que foi criado no Orkut, em que... No Orkut
e em todos os nossos produtos, qualquer usuário,
quando está lá acessando uma página, se vê alguma
coisa que considera inadequada, um conteúdo que
acha que é problemático e tal, pode denunciar aquele conteúdo para o Google rever, e se estiver contra
as políticas do produto, se for ilegal etc., a gente retira do ar na hora. A gente criou um mecanismo que é
uma denúncia que a gente sabe que é uma denúncia
especial. É uma ferramenta para o Ministério Público,
e a gente já ampliou para outros Ministérios Públicos,
para a Polícia Federal, algumas polícias estaduais,
todas as autoridades que nos pedem a gente providencia e fornece essa ferramenta... Em que a gente
sabe que aquela denúncia está sendo feita por uma
autoridade. Então, a gente consegue diferenciar que
não é uma denúncia-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Só para esclarecer, que isso vai para o ar
depois, se estiver um Procurador-Geral de qualquer
Estado assistindo isso aqui agora, o Chefe de Polícia
ou Secretário de Segurança, qual é o procedimento
para requerer isso ao Google?
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Senador, pode mandar um e-mail para mim ou me ligar, o
meu e-mail é ivocorrea@google.com, ou o (011) 86970599, que eu sou louco, eu dou o meu telefone aqui.
Mas, enfim, entrar em contato comigo, “Ivo Correa” no
Google, que a gente providencia, isso é rápido, super
fácil de fazer, como disse, é gratuito, e de fato, para
nós, é muito bom.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Não conseguiu pegar? Ele falou devagar,
foi? As promotoras aí do nosso Espírito Santo, nossas
colaboradoras-SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Eu
dou o meu cartão. Eu deixo o meu cartão.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): É porque é para ficar claro, porque o Ministério Público Federal e o... Os Ministérios Públicos estaduais e as polícias estaduais também têm acesso. É
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preciso ter o acesso. Mas é preciso requerer. É preciso
pedir. Não adianta ter assinado um Termo de Ajustamento de Conduta se o Ministério Público não requer.
E como a Dra. Catarina, que é colaboradora da CPI,
foi nossa Procuradora lá no Espírito Santo, então, eu
gostaria realmente que essa... Fosse requerido isso
para nós lá e que fosse passada essa orientação ao
Secretário de Segurança, Chefe de Polícia, para que
pudesse fazer... Fale seu celular de novo. Inclusive, o
Ivo tem grande influência no Corinthians, os pais que
estiverem vendo podem pegar o celular dele porque
ele pode botar seu filho lá.
[risos]
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Quem
tem influência no Corinthians é o Senador Romeu
Tuma. Eu sou um mero torcedor apaixonado, que vou
aos estádios toda semana.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Se é corintiano, é boa gente.
[risos]
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: É uma
das maiores alegrias. Mas o meu celular novamente é
o (011) 8697-0599.
Eu vou mostrar como funciona essa ferramenta,
então, não vou me estender sobre ela. Segundo passo,
aquele ali, Google Grants para SaferNet. O que é isso?
Isso é um programa que também, senador, outra vez,
qualquer instituição não governamental que preencha
alguns requisitos, ou seja, trabalhe com educação, com
saúde, que não seja diretamente associado a nenhum
partido político e nenhuma igreja, isso é um ponto
importante, mas que tenha trabalho nessas áreas de
educação, saúde, enfim-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Agora, um negócio tão interessante esse
negócio de igreja, porque ai desse país se não tivesse
igreja. Um país tão violento, tão cheio de droga, que...
Interessante como essa coisa... Um dia isso vai ter que
acabar, não vai? Porque você entra nas igrejas, elas...
Quem são a membresia dessas igrejas? São ex-drogados, ex-prostitutas, ex-isso, ex-aquilo e tal, tal. Ai desse
país se não fossem as igrejas para estar socorrendo
aí as famílias sofridas, com gente marginalizada, jogada... Não sendo igreja... É igual o seguinte, nós temos
patrocínio para tudo aqui. Mas se você for fazer uma
missa no meio da rua ou uma caminhada pela paz e
for negócio de igreja, nós não damos patrocínio, não.
Nós patrocinamos o carnaval, porque nós queremos
ver a cocaína solta, bebida solta por aí. Isso nós gostamos de ver. O negócio mais esculhambado que eu
já vi na minha vida... Pode continuar.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Senador, eu até... Só para explicar no caso específico do
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Google por que é que é adotada essa política mundialmente. Esse programa é mundial, e aí o senhor
sabe melhor do que eu que, no nosso país, graças a
Deus, a convivência religiosa é razoavelmente pacífica, tal. Mas esse entendimento, como é um entendimento mundial, é para evitar que em países no qual a
questão religiosa é, de fato, uma questão que causa
convulsão social, leva à violência, não faça o Google
apoiar alguns tipos de instituições que depois sejam
lidas de maneira... Que pode alimentar mais controvérsia e mais violência. Então, essa é a política adotada
mundialmente. Eu entendo a posição do senhor, acho
que, no Brasil, a nossa realidade é muito distinta. Mas a
gente sabe que tem países que não foram abençoados
com essa convivência que a gente tem aqui. Então, o
Google Grants, só para explicar-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu faço uma proposta ao Google, se puder
levar minha proposta, que trate essas questões país por
país, conforme o seu grau de relacionamento, democracia e respeito... Países iguais ao nosso, que é um país
laico, e isso é um troço bonito, que nos respeitamos e
temos liberdade de culto, liberdade de expressão em
qualquer lugar. É uma proposta que eu faço, porque
nós não podemos ser punidos, e outros países punidos porque existe meia dúzia de países, de xiitas, de
pessoas que, em nome de Deus, cometem desgraças
e matam, destroem, em nome de uma fé doentia.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Perfeito. Esse programa é um programa muito interessante porque o que ele faz é usar o que o Google faz de
melhor, que é a origem de 96% das receitas do Google, que é a publicidade associada à busca na internet
para instituições não governamentais. Eu vou mostrar,
mas aqui a gente pode fazer é uma organização nãogovernamental que trabalhe nessas áreas que eu falei,
pode usar o Google para anunciar seu trabalho, para
mobilizar as pessoas, para pedir doações... Enfim,
para... Para fazer o tipo de comunicação que achar
interessante, através do Google. Eu vou mostrar os
slides, vai ficar mais claro.
E, por fim, a série de novas ferramentas tecnológicas, os softwares que nós desenvolvemos, como
estava previsto no TAC, para entregar ao Ministério
Público e à SaferNet, também vou falar com detalhe.
Então, esses três últimos pontos, vou falar com detalhe agora.
Então, aqui só para os senhores terem uma ideia,
não sei se dá para visualizar... Mas aqui está escrito
justamente o que eu disse, denúncia oficial de abuso.
Então, o que os Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal, as polícias podem ter acesso, é
justamente a isso. Quer dizer, a ter um perfil no qual
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você entra e pode fazer uma denúncia oficial. Isso
o Google vai saber que é uma autoridade que está
denunciando, portanto, no nosso fluxo de análises,
tudo, vai ser primeiro priorizado e depois levado com
outros olhos.
Então, é uma ferramenta para que a gente possa
ter uma comunicação mais rápida entre a preocupação
das polícias, a preocupação dos Ministérios Públicos
e o Google. Para a gente poder extirpar o que há de
abuso nessas ferramentas. Então, essa é a primeira.
Por favor, Augusto, a próxima.
Aí é só como funciona, quer dizer, feita ali a
denúncia, tem que preencher e dizer: “Olha, o perfil
é inadequado porque tinha pornografia infantil, isso,
aquilo...” Preenche, diz quem é a pessoa com o contato e isso vai para o Google, já pega e já recebe isso
tudo organizado para a gente poder analisar e fazer a
remoção. Próximo, Augusto, por favor.
Esse é o Google Grants que eu estava falando
para vocês. Ali, como vocês vêem, o que está circulado em vermelho é uma das formas de publicidade
que a gente faz no Google, na busca do Google. Vocês, quando já visitaram o site, devem ter visto quando
digitam alguma coisa, vão fazer uma busca, aparece
uma publicidade em cima ou do lado direito, sempre
com cor diferente dos resultados etc. Então, a gente
vem, desde o TAC, a gente vem rodando esse tipo de
publicidade para a SaferNet, a administração é feita pela própria SaferNet, eles podem decidir como é
que eles querem fazer, como eles não querem, não é,
Thiago? Quais são as palavras que vão ser usadas,
qual é a mensagem que vai ser incluída, e eu pus aí,
não sei se o Thiago confirma, mas os dados que eu
tenho para o Google para a SaferNet, desde agosto
de 2008, são esses. Dois milhões e trezentas... Quase
2 milhões e 400 mil exibições de anúncio, quer dizer,
os anúncios da SaferNet apareceram 2 milhões e 400
mil vezes; cerca de 40 mil pessoas clicaram e acabaram chegando no site da SaferNet por meio desses
anúncios, e esse foi investimento para o Google, que
é um investimento razoável, investimento de quase 25
mil dólares que foi feito.
SR. THIAGO NUNES: Permita, Ivo, só um esclarecimento, nós divulgamos, no Google Grants, o canal
de denúncia. Então, quando a pessoa faz uma busca
por algumas palavras-chaves e o resultado da busca
inclui esse anúncio, esse anúncio direciona para o
canal de denúncia, que é onde a população pode denunciar. E esse investimento, isso não significa repasse de recursos do Google para a SaferNet. Ou seja,
a SaferNet nunca recebeu nenhum centavo, seja em
real, seja em dólar, do Google. Isso é uma estimativa
daquilo que a gente pagaria--

Maio de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

[falas sobrepostas]
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Esse
serviço é gratuito.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Esse
é um serviço gratuito, como eu disse-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): [pronunciamento fora do microfone].
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Na verdade, a avaliação do que vai ao ar ou não é feita pelo
Google, ou seja, a aprovação de alguma coisa que vai
ou não sair como anúncio é feita pelo Google.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Não,
não. Na verdade, o que acontece aqui é o seguinte,
Priscila. Eu precisaria... Gastaria um pouco mais de
tempo, vou tentar fazer de uma maneira simples, mas
depois, se quiser, a gente conversa. A campanha, a
decisão sobre as palavras, a decisão sobre o anúncio
que vai aparecer, para que site vai, é toda do parceiro.
Então, no caso, da SaferNet. O que o Google oferece
aí é o espaço publicitário. E aí, enfim, tem toda uma
lógica de... A publicidade é sempre associada à palavra-chave, enfim, um pouco mais complexo. Mas quem
decide é o parceiro mesmo. Mas o ponto do Thiago é
muito importante, aquele valor, de fato, não há nenhum
repasse para a SaferNet. Aquele é o custo da publicidade se a SaferNet fosse pagar por ele.
SR. THIAGO NUNES: Eu só fiz questão de esclarecer isso, Ivo, porque uma das cláusulas do nosso termo de cooperação deixa claro que não haverá
nenhum tipo de repasse financeiro. Então, somente
isso, porque quem está assistindo poderia pegar o
documento e dizer: “Bom, então, a SaferNet está descumprindo o termo?” Não é isso.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Perfeito o esclarecimento do Thiago. Aquilo é o custo do
que seria gasto para veicular esse número de publicidade se eles fossem fazer o investimento. Por fim, e
antes de mostrar os resultados, que é o auge da minha
apresentação, falar um pouquinho das ferramentas que
foram desenvolvidas pelo Google para a SaferNet –
Ministério Público, para ajudar a aprimorar o trabalho
deles. Augusto, por favor.
Isso, rapidamente, são trechos do TAC, do próprio TAC e do termo de cooperação que foi estabelecido na mesma época, entre o Google e a SaferNet,
dizendo que previa já, na alocação de recursos de
engenharia do Google para desenvolver essas ferramentas. Próximo.
O TAC já previa o prazo, já previa as questões
de que o Google, como é que nós íamos operar, mesmo com a SaferNet estando em Salvador; o Google,
em São Paulo e Belo Horizonte, e desde então, previa
toda a questão, todas as garantias de sigilo que de-

Sábado 1º

17905

pois foram tratadas uma série de acordos sobre sigilo
para o desenvolvimento da ferramenta para garantir,
como essas são ferramentas muito importantes, que
vão ser utilizadas no combate aos crimes, pelo MPF,
pela SaferNet, a gente tinha que ter uma série de restrições para que isso não vazasse, porque o que a
gente menos quer é um criminoso sabendo como a
nossa ferramenta vai funcionar... Que aí a ferramenta... Utilidade zero.
Então, o projeto foi apelidado, por sugestão, se
não me engano, de um engenheiro do Google... O Thiago... Francisco. É o que eu imaginava. Por sugestão de
um engenheiro do Google, com o projeto Cosme... Uma
referência a Cosme e Damião. Depois a gente vai ter o
Projeto Damião, que vai ser a continuidade. Aí, desde
a saída, a gente tinha três questões que já estavam
bem reguladas, quer dizer, todas as ferramentas feitas
em código aberto, permitir que depois isso pudesse
ser melhorado, aperfeiçoado, apropriado para outras
pessoas. O Thiago pode falar um pouco disso. Tinha
a previsão de que a gente ia tentar restringir o escopo
do trabalho ao que era possível de um ponto de vista de complexidade técnica, ao tempo que tinha sido
previsto, que eram 180 dias, e, obviamente, a propriedade... O tema de que a propriedade das ferramentas,
a propriedade dos códigos, esses softwares criados é
do Ministério Público e da SaferNet. Então, o Google
produziu, mas não tem nenhuma propriedade sobre
isso, a SaferNet e Ministério Público decidem como
vão utilizar e o que fazer. Próximo.
Então, inicialmente, em conjunto, a SaferNet, o
Google, os técnicos do Ministério Público tinham definido como escopo essas seis ferramentas. Pode ir para
o próximo, Augusto, por favor. No entanto, uma delas,
que é o reconhecedor de faces para poder contrastar imagens já conhecidas de pessoas ou pessoas...
Crianças desaparecidas, contrastar com imagem... O
Senador conhece, que esteve no NCMac, conheceu
toda a tecnologia de trabalho que eles têm, que é como
você usa uma ferramenta para, a partir de uma foto
de uma criança desaparecida, poder localizar na rede
eventuais pistas que tenham aquela mesma imagem,
aquela mesma pessoa, em outros momentos da vida,
para poder ajudar em investigações desse tipo.
No entanto, foi decidido, durante a discussão do
escopo, que essa ferramenta era muito complexa, do
ponto de vista técnico; ela tem uma dificuldade enorme, que é a questão... Quando se trabalha com o público infantil especialmente, a mudança das feições, a
mudança das características físicas é muito grande.
Então, pegar uma foto de uma criança que tinha dois,
três anos, e tentar buscar imagens quando ela tem 10,
15 anos, é uma coisa, do ponto de vista tecnológico,
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muito complexo. Então, isso demandaria um esforço
muito maior do que o escopo que o projeto estava
assegurado.
Então, essa ferramenta foi retirada e ficaram as
outras cinco ferramentas que vou falar um pouquinho
delas agora para vocês terem só uma ideia do que se
tratam, e o Thiago depois, se quiser, vai falar um pouco mais. Que, afinal, ele é o dono da ferramenta, junto
com o Ministério Público Federal.
Aqui só para ter uma ideia, quer dizer, o projeto
durou basicamente um ano; os primeiros meses forma de definição de escopo do projeto, funcionamento
etc., e depois, como havia sido previsto no TAC, seis
meses de implementação e entrega das ferramentas.
Por favor. Aqui a primeira foto, a primeira reunião que
nós fizemos, lá na sede do Google em São Paulo, engenheiros da SaferNet, engenheiros do Google, e os
técnicos do Ministério Público Federal.
Só como resumo, quer dizer, o Google decidiu,
até pela escassez de recursos que tem e para poder
dedicar recursos de qualidade em tempo integral para
esse projeto, decidiu, ao invés de alocar engenheiros do
próprio Google, trabalhar com uma empresa parceria
do Google, que é a Veta(F), uma empresa que trabalha
conosco em vários temas; a gente contratou um grupo
de engenheiros dessa empresa para desenvolver a ferramenta, supervisionado por um engenheiro do Google,
e a equipe da SaferNet e do Ministério Público Federal.
Você vê que o pessoal aqui trabalhava duro. O pessoal
em BH aqui trabalhando duro, a vida dura... Mas eles
fizeram, de fato, os esforços foram enormes.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: [pronunciamento fora do microfone].
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Mas
é para mostrar o clima de alegria no final do projeto e
tal. Mas, de fato, a gente teve... O grupo fez 21 reuniões
semanais, por telefone, conferences calls semanais,
dez reuniões presenciais em pontos críticos do projeto
para implementação, então, foram seis meses de trabalho, com dezenas de reuniões, para chegar a esse
resultado e muito trabalho de engenharia por trás.
Então, eu vou falar um pouquinho só do objeto
de cada uma das ferramentas. Não vou entrar em detalhes de tecnologia, não vou entrar em detalhes de
como eles foram testados e tal, porque isso, como eu
disse, pode trazer um viés negativo se cair nas mãos
erradas, e mais do que isso, porque o Thiago e a Priscila, o Ministério Público Federal e a SaferNet, são os
proprietários, eles têm mais propriedade para falar
sobre isso e mais do que isso podem falar como está
sendo a implementação das ferramentas. Então, o primeiro deles é o que a gente chama de um classificador
de texto, que nada mais é do que um software para,
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a partir de exemplos de palavras que foram utilizadas
anteriormente, associadas a crimes de pedofilia, de
pornografia infantil, tentar buscar padrões e, a partir
disso, tentar buscar outros textos nos quais teriam
provável alusão a esses crimes.
Então, aí é para tentar resolver um dos problemas
mais difíceis que a gente tem, que é quando você não
tem imagem, quando a ocorrência, quando o crime está
no texto, quando o crime está na troca de mensagens,
no pedófilo tentando aliciar a criança, enfim, a gente
não tem imagens de fato, como a gente pode melhorar
o trabalho e como a gente pode, a partir desse software, analisar um volume enorme de mensagens, de
texto, para tentar buscar padrões e tentar, com isso,
localizar indícios de crimes. Próximo, por favor.
O segundo já é uma ferramenta um pouco mais
conhecida, que é um rache para imagens, e aí, de
fato, o objetivo central é, a partir de imagens que eu
já tenha no meu banco de dados, já tenha identificado como imagens associadas a pornografia infantil,
eu conseguir rapidamente varrer bancos de imagens,
varrer produtos, e conseguir localizar imagens que sejam muito parecidas ou semelhantes àquela imagem
original. Ou seja, a partir de um banco de dados de
imagens que contenham pornografia infantil, eu posso
varrer um número enorme de dados e buscar outras
imagens que tenham o mesmo tipo de conteúdo e, com
isso, localizar e tentar extrair esse conteúdo.
Então, é uma ferramenta poderosíssima e é uma
ferramenta que a gente já usa uma tecnologia muito
parecida, no caso do Orkut específico, mas é uma ferramenta que vai poder ser utilizada de maneira mais
conveniente pelo Ministério Público Federal e para a
SaferNet. Próximo, por favor, Augusto.
Esse terceiro é um pouquinho diferente. Também
é o que a gente chama de resh para imagens, mas
ele é um pouquinho diferente do que o anterior. Aqui,
o que ele faz é, a partir de um banco de dados que a
SaferNet tem, de símbolos, que são associados a crimes específicos, aí eu não vou nem mostrar, Thiago,
mas o Thiago tem lá um banco de dados de símbolos
que são utilizados por pedófilos para se identificar, de
uma série de imagens que são associadas ao crime
de pedofilia ou a crimes de racismo; o caso mais clássico que a gente conhece aqui é a suástica nazista.
Todo mundo sabe que aquele é um símbolo ligado a
um tipo de crime racial, um tipo de crime de ódio. Então, o que essa ferramenta tenta fazer é, a partir desse
banco de dados que a SaferNet tenha ou de qualquer
instituição tenha, quer dizer, a partir de um grupo de
imagens que você diga: “Olha, esses símbolos são associados a práticas criminosas, então, eu quero que
você varra um banco de imagens que você tenha no
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Orkut, qualquer produto, em qualquer base de dados,
quero que varra e procure imagens semelhantes ou
parecidas que sejam associados a isso”. Então, é uma
ótima ferramenta para você buscar manifestações subliminares, eu diria, desse tipo de coisa.
Então, às vezes, você vê que é uma imagem normal, uma foto de uma rua e, no canto, tem um símbolo
justamente para tentar se comunicar subliminarmente,
os criminosos tentarem se comunicar tal. A ferramenta
tenta localizar esse tipo de coisa e ajudar as autoridades a identificarem isso. Próximo, Augusto.
Os outros dois softwares que foram desenvolvidos são menos ferramentas de identificação, de persecução, mas são mais duas ferramentas para organizar, ajudar, justamente aquele desafio que eu citei
um pouco antes, quer dizer, ajudar as autoridades a
lidar com volume de dados absolutamente enorme,
que a internet provê.
Então, o primeiro é basicamente o que a gente
chama de um... É um visualizador. Ele é um programa que permite que você visualize... Você inclua um
conjunto enorme de dados nele e visualize das mais
variadas maneiras. Quer dizer, é para ajudar você a
entender aqueles dados, entender quais são as tendências que os dados estão te apontando. Ele tem um
instrumento muito interessante, que é a possibilidade
de jogar isso no tempo e animá-lo, então, você consegue ver, com muita clareza, de variadas formas, como
vão evoluindo os dados. Então, você pega uma massa
de dados enorme, centenas de milhares de dados, só
para pegar o caso da CPI, a gente estava aqui conversando, não é, Thiago? Pelos meus registros, eu
posso estar equivocado aqui nos números, mas, pelos meus registros, desde o início da CPI, contando a
primeira quebra de sigilo que foi feita logo no primeiro
mês, que tinha todo um passivo anterior à assinatura
do TAC, a gente já teve o pedido de cerca de 23 mil
URLs com sigilo quebrado pela comissão. Desses 23
mil, tem um número razoável, entre cinco e seis mil,
que tinham problemas. Eram URLs duplicadas, ou que
estavam equivocadas etc. Então, tem uma quebra de
18 mil URLs que já foram entregues à CPI, sem contar os últimos três requerimentos que estão sendo
processados agora. Então, a gente deve chegar a um
número para mais de 20 mil URLs.
Essas URLs, cada uma delas, pode ter um número de textos enorme, mensagens associadas enorme, número de imagens enormes. Estamos falando de
um volume de dados gigante. Esse tipo de ferramenta
permite que você possa jogar esses dados e analisar
um pouco como eles vão evoluindo para entender se
seus esforços estão dando certo, para entender em
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que caminho você tem que seguir. A próxima, Augusto, por favor.
E, por fim, a última ferramenta que foi desenvolvida e entregue para a SaferNet e o Ministério Público Federal, é um que a gente chama de visualizador
de cluster, que é também, de novo, uma ferramenta
para visualizar um montante enorme de dados, mas
cujo foco não são os dados em si e a evolução deles,
mas a procura de relações não triviais entre alguns
tipos de dado.
Então, eu consigo... Eu coloco todos os meus
inputs, os meus dados ali na base, e ele busca, por
exemplo... Olha, estão tendo ocorrências por Estado,
as ocorrências por... A origem do IP... Enfim, você começa a buscar relações não triviais para você tentar
descobrir coisas que, olhando o dado puro, você não
consegue entender que tem relações fortes, mas, com
esse visualizador, você consegue não só descobrir, mas
também mostrar, com muita clareza, para as pessoas:
“Olha, tem uma questão muito associada, num determinado Estado, ou uma questão sazonal associada
a um determinado período”, enfim, uma ferramenta
bastante interessante. Não vou fazer demonstração
de nenhuma delas porque elas não são minhas. Mas,
enfim, acho que a gente pode, depois, eventualmente
combinar uma demonstração delas.
Então, essas são as cinco ferramentas... Pode
passar. Essas são as cinco ferramentas que foram
desenvolvidas pelo Google, pela Veta(F), em parceria
com o Google, que foram entregues ao... À SaferNet
e Ministério Público Federal. A entrega foi feita, se não
me engano, em julho de 2009, ano passado, então,
já estão lá. Eu não sei... Depois eu deixo para vocês
dizerem como está a implementação, mas acho que
são ferramentas que, quando estiverem interligadas
com o sistema todo que a SaferNet e o Ministério Público já têm, vão poder ajudar muito no trabalho das
autoridades de combate aos crimes de pedofilia e
pornografia infantil.
Por fim, e aqui a parte mais importante, eu queria mostrar um pouco para vocês dos resultados que
a gente... Todos esses esforços. Eu falei de esforços
que foram implementados desde a assinatura do TAC,
mudanças no produto, novos filtros, as ferramentas
que foram desenvolvidas, a possibilidade de denúncia
direta das autoridades, enfim, tudo isso que a gente
fez, essas iniciativas todas que vim listando com vocês
e que foram implementadas nesse período de quase
dois anos, elas estão funcionando? Quer dizer, valeu
a pena? A gente cumpriu o que o... O mandato que a
sociedade tinha outorgado ao Google, ao Ministério
Público Federal, a SaferNet... A gente cumpriu com que
o desafio que o Senador Magno Malta e a CPI tinham
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interposto para a gente? Eu acho que sim e vou mostrar para vocês por que é que eu acho que sim.
Primeiro dado que estou mostrando para vocês,
e aqui vou pedir desculpas que alguns dos gráficos
ainda estão também com meses em inglês etc., porque, como eu recebi a notificação da audiência, que
foi antecipada na sexta-feira, eu não consegui traduzir
tudo. Mas os textos estão em português, que é o que
importa. Esse dado aqui é o seguinte, do pouquíssimo
conteúdo que ainda, eventualmente, é localizado no
Orkut, associado a pedofilia e pornografia infantil, e vou
mostrar quão pouco nós estamos falando aqui, quase
que 100% deles vocês podem avaliar, ver aqui a evolução desde junho de 2008, quase que 100% deles, já
há um bom tempo, desde junho de 2009, há quase um
ano, é localizado proativamente pelas ferramentas do
Google, sem que nenhum usuário tenha contato.
O que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo para
vocês: “Olha, ainda tem presença de pedofilia e pornografia infantil no Orkut?” Muito pouco. Eu vou mostrar
como o quão pouco isso é. Mas, eventualmente, ainda
tem um espertalhão que ainda tenta colocar uma foto,
ainda tenta fazer alguma coisa. No entanto, se esse
espertalhão tenta... Quando isso ocorre, a gente consegue localizar com uma rapidez e, em 98% dos casos, 99% dos casos, sem que nenhum usuário tenha
tido acesso a isso. Então, a gente está conseguindo
garantir que os nossos usuários não estão sendo expostos a esse tipo de conteúdo.
É isso que esse gráfico mostra. Acho que é um
resultado muito importante do quão as mudanças que
foram implementadas no produto e a tecnologia que
a gente está implementando vem funcionando bem.
Próximo, Augusto.
Isso aqui também. Eu coloquei aqui para vocês
um gráfico que tem duas variáveis. Essa aqui, senador, é o número de conteúdo relacionado diariamente
a pornografia infantil e pedofilia, que é encontrada no
Orkut. Como o senhor vai ver, esse número já... Também desde agosto, setembro... Há quase dois anos, um
ano e meio, nunca passa de cinco. Gira em torno de
um, dois casos por dia. Como eu disse, a maior parte
deles localizado diretamente, antes que o usuário visualize. E esse dado em vermelho é só para dizer que
o Orkut continua crescendo em termos de usuários.
Quer dizer, a gente continua crescendo, entrando mais
gente, entrando mais fotos e continua garantindo que
essa presença seja muito estável. É, de fato, um grupo pequeno de criminosos, de bandidos que continua
tentando usuário a ferramenta, mas, graças a Deus, e
graças aos esforços aqui não estão tendo sucesso.
Aqui é um fluxo para mostrar como esse trabalho
também tem sido refletido do lado do usuário. O Thia-
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go tem esse dado também, pode bater com os meus
e ver se fazem sentido. Essas são denúncias únicas
que a SaferNet encaminha para o Google mensalmente. E aqui nós estamos falando de tudo, não é só
pornografia infantil e pedofilia. Nós estamos falando
de pornografia adulta, crimes de racismo... Aqui pode
ser tudo, pode ser spam... Pode ser qualquer tipo de
violação de política.
Eu acho que aqui, apesar de... A gente teve aqui
algumas questões, mas a gente tem claramente uma
tendência de queda. Nós chegamos, no último mês de
fevereiro, a cerca de duas mil denúncias, sendo que
nós partimos lá de um patamar de nove mil denúncias.
O que isso significa, na minha leitura? Significa que
nosso trabalho está funcionando. Significa que o usuário e a SaferNet, nesse período, não é que a SaferNet
ficou menos conhecida. Pelo contrário, a SaferNet ganhou cada vez mais exposição, tem conseguido uma
visibilidade e uma relação com as pessoas enorme.
Mas eu acho que, de fato, o produto vem melhorando
bastante e os usuários vem percebendo menos problemas e denunciando menos problema. É isso. Isso
é extremamente positivo. Duas mil é muito? É muito.
Mas nós estamos falando de spam, nós estamos falando de pornografia adulta... Nós estamos falando
de outras coisas que nós não queremos ter no Orkut,
que o Google não quer que tenha no Orkut, mas que,
no limite, são menos graves do que o crime que nós
queremos combater efetivamente, que é a pornografia
infantil e a pedofilia.
Aqui para mostrar para vocês que, daquele total
de denúncias que a SaferNet encaminha todo mês,
quantas foram, de fato, encontradas com alguma vinculação à pornografia infantil ou pedofilia. E aí esse
é um gráfico que mostra mês a mês; a gente teve um
problema aqui, em julho e agosto de 2009, ligado às
questões dos desenhos, a gente pode falar depois um
pouco sobre isso... Mas de maneira geral, a coisa já
está controlada e vocês podem ver que, em nenhum
mês, esse número passou de 163. Então, não teve
nenhum mês em que o número de denúncias ligadas
à pornografia infantil e pedofilia foi mais do que 163.
E a média, na verdade, nós estamos falando aqui de
80, 70, 60 denúncias por mês.
Eu acho que, para um produto que tem 25 milhões
de pessoas, eu acho que ter 60 denúncias por mês,
embora o nosso objetivo seja chegar no zero, estamos no 40, mas o objetivo é chegar no zero e manter
no zero, acho que 60 denúncias associadas a pedofilia ou pornografia infantil por mês não é um número
absurdo e acho que a gente tem que trabalhar para
melhorar, mas acho que nós estamos conseguindo
bons resultados.
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E, por fim, isso é um dado só para mostrar também o quanto a gente tem melhorado a eficiência dos
produtos. Isso aqui é o total dos... Das denúncias que
são feitas pela SaferNet para a gente, em termos percentuais, quantas delas são, no final, removidas porque, de fato, tinham algum tipo de violação. E aí mostra também, o Thiago sabe muito bem disso, muitas
vezes, o usuário denuncia coisas que ele não gosta,
ou, enfim, mas que não estão associadas a nenhum
tipo de violação. Às vezes, ele denuncia porque ele
quer ter uma disputa contra a pessoa ou porque ele
achou que era uma coisa e no final não era. Esse número vem baixando bastante, o que mostra que a eficiência das nossas remoções proativas tem crescido
muito, em média, nós estamos falando aqui de que,
daquele total de denúncias que eu falei para vocês,
que começou em nove mil e terminou agora em três
mil, nós estamos falando de que, na verdade, desse
total, cerca de 30% tinha algum tipo de violação e foram removidas no final.
Então, os resultados são muito, muito positivos.
Eu acho que o... A palavra final aqui sobre o tema é:
Esse trabalho todo que vem sendo feito, nos últimos
dois anos, esse trabalho todo que a CPI vem apoiando
nesses últimos dois anos, conseguiu, de maneira, eu
diria, definitiva, extirpar a pedofilia, pornografia infantil
do Orkut... De maneira definitiva. Nós temos que monitorar, nós vamos continuar trabalhando, desenvolvendo
os outros produtos, mas os dados mostram que nós
estamos falando de uma presença ínfima e, na maioria
das vezes, ela é retirada sem que os usuários tenham
acesso a ela. Então, a pessoa quer entrar, as pessoas ficam tentando entrar, mas a gente não deixa, com
esse trabalho todo.
A última, Augusto. Isso, só para vocês conhecerem, é o tempo de resposta entre uma denúncia da
SaferNet e a tomada de ação do Google em média. A
gente, em outubro e novembro, teve um problema no
fluxo diário, teve problema das ferramentas que faziam
esse processamento, que são essas duas... Esses
dois pontos fora da curva. Mas, em geral, em menos
de 36 horas, a gente consegue processar a denúncia
que a SaferNet encaminha e retirar o conteúdo, remover o conteúdo, que é abusivo, e nos casos em que é
necessário, preservar também o conteúdo para que
as autoridades possam fazer a persecução, possam
identificar e punir os criminosos.
Então, eu acho que, de fato, o nosso... A nossa...
O nosso balanço, como eu disse no início, o balanço,
isso que nós temos a apresentar aqui hoje é muito positivo. Acho que nós temos a prestar esclarecimentos
à sociedade brasileira, é muito positivo, conseguimos
atingir boa parte dos objetivos que tinham sido traça-
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dos. Para o futuro, o que eu vislumbro é uma série de
desafios para o Google e as autoridades. E aqui eu
estou terminando, acho que, para o Google, é manter
o esforço permanente de melhoria de segurança do
produto, buscar inovações, buscar outras maneiras de...
Esse resquício que eu falei, esses 30, 40, 50 casos,
como é que nós vamos conseguir combatê-los, quais
são as outras ferramentas que a gente pode implementar para combatê-los... Investir ainda mais em prevenção. Eu acho que aqui, como eu disse, a cartilha é uma
grande saída, mas acho que a gente tem que inovar
no uso das nossas ferramentas, para inovação. Então,
recentemente, a gente localizou para o português três
vídeos sobre segurança para a internet, no You Tube,
que são muito instrutivos. Tem uma plataforma bacana
no You Tube de prevenção, melhorar o cinto de segurança do Orkut, criar outras maneiras mais interativas
das pessoas se informarem sobre isso, acho que é um
desafio presente para o Google, que eu acho que a
gente tem que investir nos próximos meses.
Como eu disse, continuar e aprimorar a cooperação, tanto nos Estados Unidos como no Brasil autoridades para melhorar esses esforços, e expandir também
a nossa parceria, a sociedade civil, acho que a gente,
com a SaferNet, já tem uma relação muito bem firmada, acho que há outras instituições que podem entrar
nesse tema, acho que pode aprofundar o que a gente vem fazendo com a SaferNet, pensar os próximos
passos e trabalhar junto. Do ponto de vista...
E aqui eu ouso compartir com vocês o que eu
acho que são os problemas do outro lado, nessa vivência diária com o Ministério Público Federal, com
as outras autoridades, quais eu acho que tem sido as
questões que tem que ser enfrentadas e que, obviamente, o Google está disposto a apoiar sempre. Quer
dizer, acho que a primeira coisa é a coordenação entre
os diversos órgãos. Acho que a SaferNet tem tido um
papel fundamental aí com o seu banco de dados para
organizar, e a gente teve muito tempo, senador, isso
agora é uma coisa que está melhorando muito, mas
durante muito tempo, a gente chegou a receber pedidos
duplicados de órgãos diferentes. Recebia o mesmo pedido de dados, de preservação etc. de, às vezes, dois
Ministérios Públicos, ou... Enfim, órgãos diferentes que
não se conversavam, que não sabiam que um estava
investigando a mesma coisa que o outro.
Isso trazia alguns problemas porque o TAC prevê
expressamente que, assim que eu entrego um dado
para a autoridade, eu tenho que destruí-lo. Então, se eu
entreguei para a Dra. Priscila, se uma semana depois,
uma autoridade vier pedir, eu não tenho mais esse dado.
Se entreguei para a CPI essas quebras todas que a
gente fez, se a Dra. Priscila vier pedir, depois de uma
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semana, eu já não tenho mais os dados. Então, essa
questão da cooperação eu acho que é fundamental; os
outros países, o exemplo do NCMac, que é conhecidíssimo aqui por todos nós, é uma agência que reúne
todas as autoridades que estão envolvidas com o tema
e faz com que eles conversem e trabalhem conjuntamente, acho que esse é um desafio enorme.
Tem um outro desafio que a gente tem se deparado diariamente e que aí de novo a SaferNet é
uma exceção, mas diria que só a SaferNet faz isso no
Brasil, que é produzir conteúdos de qualidade para
instruir as nossas crianças, nossos jovens sobre o
tema... Nacional. O que a gente tem, muitas vezes,
são coisas, vídeos, cartilhas, coisas que são produzidas no exterior e que a gente traduz, a gente adapta,
mas que não são pensados para a nossa realidade.
Então, a SaferNet tem feito isso; a TV Cultura de São
Paulo fez um esforço que eu acho fantástico, de trabalhar esses temas nos seus programas infantis, no
Cocoricó, está pensando numa campanha relativa a
isso para... Transversal também na sua programação
infantil... Acho que esse é um desafio e acho que as
autoridades tinham que ter um papel de tentar incentivar, tentar cobrar ou criar estímulos, enfim, mas que a
gente possa produzir conteúdos. Por que é que a gente
não pode ter, vou usar um exemplo óbvio, mas por que
é que a gente não pode ter um... Materiais associados
à turma da Mônica, associados ao Senninha... Enfim,
associados a personagens, a coisas que tenham a
cara do Brasil e que falem sobre esse tema, que falem
na linguagem das nossas crianças e que falem sobre
esse tema e ajude a educá-las.
SR. THIAGO NUNES: Ivo, só para registro, eu queria destacar também a participação do Canal Futura, da
Fundação Roberto Marinho, que também abraçou essa
causa e está desenvolvendo um trabalho excepcional,
no âmbito do canal Futura, inclusive com séries de desenhos e animados, de massas para conscientização
sobre... Evitar a exploração e o abuso sexual.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Muito bem lembrado. Eu estive, ontem, com a diretora
do Futura, eles têm, de fato, uma produção agora de
muita qualidade.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu penso que a gente tem que lutar porque
a concessão é pública, porque os canais abertos, de
massa, abracem isso. Até porque a gente sabe que a
TV Cultura, com todo o respeito, mas, se quiser se esconder, dê uma entrevista lá. Quer dizer, então... Com
todo respeito, você pega as crianças, elas estão ligadas na Globo, na Record, não sei aonde. Com todo o
respeito, Futura ainda é fechado, canal fechado... Quer
dizer, já é um avanço? É.
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Agora, nós temos que criar uma Legislação, por
exemplo, a concessão é pública, mas o cara pode tudo.
Os caras podem botar uma novela de sacanagem,
oito horas, dentro da sua casa, a concessão é sua,
e a novela entra lá e desfaz tudo o que você ensinou
para seu filho na marra. Quer dizer, então, acho que
é preciso que a gente brigue para que essas coisas
vão tomando corpo, naquilo que pertence ao próprio
povo, que são as concessões de televisão, nos canais
de massa. E obrigue a quem lida com o público infantil, seja programa de auditório, o que for, nos canais
de massa, aberto, que seja obrigado a tratar dessa
questão. Aí é uma questão nossa aqui.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Senador,
só... Dá licença um pouquinho, falar para o senhor que o
senhor está certíssimo. Infelizmente, a gente tem muito
pouca campanha social, em que as TVs de massa, as
rádios, elas possam transmitir. Como a gente vinha...
Combate antidrogas, combate antifumo, a gente, infelizmente, não vê hoje, na televisão, nessas redes
abertas, combate antipedofilia, digamos assim. Então,
qualquer iniciativa depende de todos nós.
Por exemplo, na sexta-feira passada, fomos, Ministério Público Federal do Rio, Ministério Público Federal
em São Paulo e SaferNet, nós fomos à Rede Globo,
pedimos para que eles inserissem na programação
deles, até baseados nesses programas de prevenção
que a gente faz com os professores, para que fossem
inseridas ideias, todas para ensinar as crianças, os adolescentes, o que eles devem evitar, para eles usarem
conscientemente a internet. E eles se comprometeram
a passar, veicular uma campanha social-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): [pronunciamento fora do microfone].
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Bom, do
Bom Dia Brasil a gente não teve. Mas a gente... Até
o Rodrigo da SaferNet, o Diretor da SaferNet, ele vai
pegar autorização, a campanha não é nacional, infelizmente, mas daí a Globo vai produzir e vai veicular.
Por que é que eu estou falando isso? Porque, em cima
do que o senhor falou, se fosse lei, não precisaria...
Talvez precisássemos ir ainda, para incentivar mais
ainda. Mas não dependeria só de nós-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Nós vamos fazer o Projeto de Lei. Está ouvindo aí, rapaziada? Está ouvindo? Preparar um Projeto
de Lei que obrigue.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Ô, Rogério, agora que eu vi você aí.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Vamos preparar esse Projeto de Lei, que
obriga quem tem concessão pública.
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SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: A um
determinado espaço, um determinado horário... Inclusive, o Google também pode contribuir. Porque a gente
sabe que o Google... Se não é a maior empresa hoje,
no Brasil, nessa área de... Enfim, serviços, de informática... Mas, enfim, foi uma ideia até que foi lançada
numa das oficinas de prevenção. Tem alguns ‘blogueiros’, tem alguns ‘twitteiros’ que têm muita repercussão com criança, com adolescente. Se a gente chega
pedindo, é uma coisa. Se o Google chegar pedindo,
é outra. A gente sabe disso. Então, é uma forma de a
gente conseguir unir esforços também.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Vocês aí... Danilo e Rogério, estão aí, vamos
construir um Projeto de Lei para que a gente possa...
E acho que a gente tem facilidade para aprovar isso.
Mas a gente também precisa agradecer a Deus, que
nós avançamos demais. Hoje, quando você vê o Fantástico tratando sete minutos desse assunto, no Fantástico, você vê tudo que é televisão fazendo, Câmera
Record, é não sei o quê... Todo dia tem uma matéria
sobre isso. Quer dizer, eu acho que... Eu termino essa
CPI com a felicidade de que penso que a coisa mais
importante que nós conseguimos foi ter pautado a nação. Pautamos a nação. Há um foco para todo mundo.
A rádio fala, o jornal fala.
Quer dizer, se nós não temos algo efetivo, e isso
que precisa ter, do cumprimento do papel social, a televisão cumprindo o papel social dela, o jornal cumprindo
o papel social, o rádio cumprindo o papel social, e isso
se inclua já na concessão, para o indivíduo saber que
ele está recebendo uma concessão e ele é obrigado.
Ele é obrigado. Quer dizer, eu acho que isso é mais
importante, viu, Rogério, se incluir nas leis das concessões... Na lei das concessões. Do que fazer uma
lei geral, obrigando quem está com o troço na mão.
Você já faz, na lei das concessões, porque as concessões são renováveis. Elas precisam ser renovadas. E,
ao renovar a concessão, sabe que ele é obrigado ou
a emissora sai do ar. Não é?
Então, isso é muito importante. Acho que foi uma
boa coisa o que falamos aqui agora.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Então, eu vou encerrar. Então, eu acho que... Viu, Priscila,
com respeito à participação e dos ‘blogueiros’, pode
contar. A gente está junto, a gente adora. Acho que
aí, dois pontos finais, é isso, quer dizer, acho que falta
ainda e acho que a CPI pode empurrar e pode cobrar
do Executivo, cobrar dos Executivos Estaduais. Quer
dizer, falta uma política, falta que o Estado Brasileiro
olhe e fale: “Olhe, essa é uma questão grave”, precisa
ter uma política continuada para olhar isso, promover
a segurança, fazer a prevenção. Não dá para contar
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com a CPI para sempre ou contar com iniciativas esparsas.
Então, acho que esse tema, com forte componente educacional, podia... A formação de uma política pública nessa área falta, e a gente, voltando ao
tema que o Senador Tuma tinha tocado, quer dizer,
isso que a gente vê, nos outros países, a gente vê a
Europa construindo um forte arcabouço institucional,
arcabouço de política, de como trabalhar nessa área;
os Estados Unidos investindo... Quer dizer, falta para
o Brasil uma abordagem permanente do tema. E um
esforço permanente por parte do Estado, por parte do
Poder Executivo. Então, acho que isso é uma coisa que
podia a CPI nos ajudar a provocar.
E, por fim, obviamente, a punição dos criminosos. E eu coloquei esse ponto só por uma questão,
em homenagem aos meus velhos professores de Direito Penal, quer dizer, pelo caráter preventivo que a
punição tem para prevenção geral, específico... Mas
eu acho que... Quer dizer, quando a gente começar...
A gente já teve algumas operações, o Dr. Sobral está
aí, operações da Polícia Federal, mas, quando a gente
começar, no país, a ver os resultados dessas quebras
todas que têm acontecido na CPI, que têm acontecido
na Justiça Federal, nas Justiças Estaduais, quando as
pessoas começarem a temer, de fato, mais fortemente,
estarem envolvidas nesse tipo de atividade, não tenha
dúvida que o impacto nesses números que a gente falou, quer dizer, impacto de presença, impacto de denúncia, impacto de imagens que vão ser descobertas
vai ser enorme porque de fato ainda reside na pena
um caráter de prevenção geral enorme.
Então, eu com isso... Pode ir para a próxima, Augusto. Eu, com isso, encerro a minha fala, espero não
ter abusado muito do ouvido de vocês, eu sei que foi
meio longa, mas era importante fazer esse retrospecto para saber de onde partimos e aonde chegamos.
Queria agradecer, de novo, Senador Magno Malta, pela
oportunidade de estar aqui. Eu, de fato, acho, apesar
da gravidade do tema e da seriedade que tem para
a sociedade brasileira, acho que é um dia de alegria
porque nós, depois de dois anos de TAC, podemos dizer que o trabalho que vem sendo feito é muito, muito
bom e tem produzido resultados de altíssima qualidade.
Vou ficar aqui à disposição e a gente vai conversando
mais, os meus colegas Thiago e Priscila.
Muito obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA (PR-ES): Infelizmente, num dia tão importante, a
gente ainda vê que o que é material, o que é divisão
de dinheiro, o que é fútil, o que é fugaz e passageiro
é mais importante do que a vida de uma criança que
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vira adulto amanhã, e ela que vai ter que cuidar dessa
peste desse pré-sal aí. Não é?
Então, quer dizer, mas é muito mais importante
falar de dinheiro, de divisão, de não sei o quê, não sei
o quê, não sei o quê. Quer dizer... Nós tivemos alguém
além da TV Senado aqui? Essa câmera sua é da TV
Senado, não é? De onde tu és? Justiça Senado. Quer
dizer, a justiça realmente... Um sinal muito bom. E, aliás, quando eu falo essa coisa do país estar pautado,
você vê hoje a questão dos pedófilos, a prisão em si,
como agem as polícias, como age o Ministério Público
e como a justiça está tratando disso, está tratando com
base nesse sentimento de defesa, uma coisa além dos
limites judiciais da lei; as pessoas querem muito mais
dar solução para os problemas e enfrentar o problema do que qualquer outro tipo de coisa que nós não
víamos anos atrás.
Então, eu fico muito feliz por isso. Fico muito feliz por isso e fico muito feliz de saber que a TV Justiça está aí o tempo inteiro, e... Mas... Se fosse cartão
corporativo, estava todo mundo aqui, não é? É uma...
Deus me defenda...
Vou passar a palavra aqui à nossa Procuradora,
Dra. Priscila Costa, Ministério Público de São Paulo...
Poderosa, tem a palavra.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Obrigada, senador, inclusive pelo “poderosa”. Não sei se eu
mereço, mas obrigada. Bom-dia a todos, bom dia, Dr.
Sobral, Rogério, as minhas colegas do Ministério Público Estadual, enfim, bom dia, Thiago. Eu gostaria só
de começar minha fala, infelizmente, até lembrando a
fala do Senador Tuma no início, quando ele lembrou
que hoje, dando continuidade, a gente ainda tem o
julgamento do caso Nardoni.
Então, o que eu queria colocar é que não é só
quando uma criança é jogada de uma janela, enfim,
de um edifício, que uma violência é praticada contra
essa criança. Essa criança, ela, todo dia, ela pode ser
violentada um pouco, com o perdão da comparação
aqui, com todo o respeito. Mas o que eu estou querendo dizer? Que, às vezes, a gente, antes da CPI da
Pedofilia, nós não tínhamos nenhuma, quase nenhuma
consciência de que uma criança poderia ser violentada,
não apenas na rua, não apenas quando ela era jogada
de um edifício, mas ela poderia ser violentada dentro
do próprio quarto dela, dentro da própria casa, dentro
da própria escola, quando ela ligava o computador.
E quando ela se deparava com um indivíduo muito
mais velho do que ela se fazendo passar por criança.
Quando ela era aliciada, quando imagens dela eram
veiculadas para o mundo inteiro.
Então, eu tenho até... Parabenizo aqui pessoalmente ao Senador e a todas as pessoas que integraram
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a CPI da Pedofilia porque, a partir da CPI da Pedofilia,
um tema, não que não era existente, mas que era existente, se popularizou. Por que é que eu uso a palavra
popularizou? Porque hoje é muito difícil encontrar alguém que não seja solidário a essa causa nossa, que
não tenha conhecimento dessa causa.
As pessoas, elas podem optar em agir ou não
agir. Em agir ou se omitir. Mas elas não podem mais
alegar ignorância. Então, acho que, em primeiro lugar,
a CPI da Pedofilia tem esse mérito, de não mais nos
deixar ignorantes, e mais ainda, qual o outro mérito que
eu vejo? É, partindo da não ignorância, é a atuação.
Porque não basta também a gente saber e não fazer
nada, como órgãos públicos e representantes aqui do
povo, que somos, ou representantes de uma das maiores empresas aí de tecnologia do mundo.
Então, nós demos um passo à frente com várias
atividades. Eu vou falar aqui mais da que eu conheço
melhor, que é em função até da minha presença aqui
hoje, que é o TAC do Google. Vou falar, meio por alto,
de outras atividades, até em consequência dos resultados positivos do TAC, que foi gerado no âmbito aqui
da CPI da Pedofilia.
Primeira coisa, o que eu quero lembrar, e hoje
satisfatoriamente já tive oportunidade de falar isso para
o Ivo, para a Dra. Fabiana e para o Dr. Thiago; vou falar aqui para o senador, a gente nunca pode esquecer
as realidades que a gente está tratando. Hoje, a gente
tem, graças a Deus, uma realidade de tratamento com
a empresa Google muito diferente do que nós tínhamos quando foi assinado o TAC do Google, há quase
dois anos atrás.
Então, nós não podemos esquecer do que gerou a assinatura do TAC. Então, em primeiro lugar a
assinatura do TAC, ela veio em função de uma ação
que foi proposta na Justiça Federal, e essa ação foi
proposta, até o Thiago me deu a data exata aqui... 19
de agosto de 2006. E eu vou falar isso porque até 19
de agosto de 2006, o Ministério Público Federal, ou os
outros Ministérios Públicos, a Polícia Federal, enfim,
a SaferNet, a gente não recebia muita “denúncia” de
pornografia infantil. Por quê? Porque elas não aconteciam? Não. Porque, infelizmente, àquela época, o
Google sequer recebia, e isso os senhores já viram,
quando da assinatura do TAC, recebiam um oficial de
justiça, quando batia às suas portas, alegando que o
cumprimento seria da lei estrangeira.
Então, hoje, felizmente, após a assinatura do TAC,
que ocorreu aqui com as forças da CPI da Pedofilia,
com as forças de todos nós aqui, essa realidade mudou. E eu tenho aqui alguns números, eu... O grupo de
combate a crimes cibernéticos em São Paulo foi criado, no final de 2003 e início de 2004. Naquela época,

Maio de 2010

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nós tínhamos, de reportagens de notícias-crimes do
Google em pornografia infantil, pedofilia, em 2004, eu
tenho uma entrada aqui registrada. Depois até eu vou
mostrar. Em 2005, eu tenho 16. Esse número, depois
de 2008, começou a aumentar. A gente até depois vai
falar melhor ali do gráfico. Por que começou a aumentar? Porque, milagrosamente, as pessoas que não cometiam pornografia infantil passaram a cometer esse
crime? Descobriram de uma hora... Não. Porque simplesmente as autoridades, e quando falo autoridades
eu falo genericamente, começaram a ter conhecimento,
foi possível as autoridades tomarem conhecimento dos
crimes, desses crimes horrendos que eram praticados
através da internet.
Então, isso... Um dos motivos, acho que o principal
deles que isso se fez acontecer, foi em cumprimento
a uma das cláusulas do TAC, que obriga o Google a
reportar, tanto à SaferNet quanto ao Ministério Público
Federal; o Dr. Ivo até falou do canal direto de reportes, de denúncias, os casos que eles reportam a um
núcleo existente, ao NCEMEC, um núcleo existente
lá, de crianças desaparecidas e exploradas. Essa é a
tradução, não é, Dr. Ivo? Lá nos Estados Unidos.
Aliás, não só o Google tem essa obrigação, mas
qualquer empresa norte-americana, me corrija se eu
estiver errada, qualquer empresa norte-americana
que observe qualquer evento, qualquer acontecimento de pornografia infantil, na sua rede, seja de relacionamento, nos seus serviços, é obrigado a reportar
a esse núcleo. Então, consequentemente, uma das
cláusulas impondo a obrigatoriedade de comunicar
às autoridades brasileiras, nós passamos a tomar conhecimento disso.
Então, eu concordo plenamente com o Ivo e
não sei o Thiago, depois da minha fala, que a nossa
realidade é muito melhor hoje do que ela era há dois
anos atrás, antes da assinatura desse Termo de Ajustamento de Conduta.
Queria ressaltar, antes de comentar os números
também, que uma grande operação da qual eu tenho
muito orgulho de ter participado, que o Dr. Sobral também conduziu, que foi uma operação conjunta, para
mim... Eu não me lembro de outra operação, pelo menos em dez anos de Ministério Público Federal, senador, em que tenha havido a participação da sociedade
civil, através da SaferNet, a colaboração do Google
através do cumprimento da cláusula do TAC, da CPI
da... Do Senado, através da CPI da Pedofilia, do Ministério Público e da Polícia Federal, em que todos concatenados, e nisso que eu pego a tua última fala, de
conjugação de esforços; em conjugação de esforços,
conseguiram realizar uma operação que foi chamada
Operação Turko, que é o anagrama de Orkut, e essa
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operação, só para vocês terem uma ideia da importância e do sucesso que essa operação teve, nós fomos
convidados até para falar especificamente sobre ela,
num encontro internacional de internet, organizado pela
ONU, chamado IGF, The Internet Governance Forum,
no Egito, o ano passado, para falar dessa operação
ocorrida aqui no Brasil.
Enfim, dito isso, assim, todo mundo assiste seriado americano, falam que os promotores, os procuradores são as meninas más dos seriados. Então, assim, eu venho não só trazer boas, mas também trazer
um pouco de más notícias. Não más notícias, melhor
dizendo, notícias que podem ser melhoradas. Esperamos que sejam melhoradas.
Enfim, o que é que tem ocorrido, e eu vou tentar explicar no que vocês quiserem me interromper,
alguém de vocês, fazendo perguntas, enfim, independentemente do senador, por favor, o façam. O que a
gente está vendo ali? O TAC foi assinado em julho,
mais especificamente 02 de julho de 2008. Então, em
02 de julho de 2008, nós começamos já, como o Dr.
Ivo disse, começaram a dar cumprimento às cláusulas,
nós começamos a receber as notícias-crimes. Então,
fora agosto, que teve um aumento grande, que penso
eu que foi... O que era estocado antes acabou indo no
mês de agosto, os outros meses se mantiveram mais
ou menos ali entre 100... A gente tinha colocado entre
100 e 200, mais ou menos.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Posso
só fazer um esclarecimento, Priscila? Só para deixar...
Não sei se ficou claro, que na minha fala não toquei
especificamente disso. Aquele número, quando eu falo
da identificação da pornografia infantil dos conteúdos
pelo próprio Google, são esses números. A gente localiza... Isso é... Isso tudo é o Google que localizou e
reportou ao NCMac.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Obrigada. Foi até bom você falar, eu tinha me esquecido. O
gráfico aí se refere, apesar de estar lá escrito, mas é
sempre bom a gente ressaltar, são aqueles perfis que
eu tinha comentado antes, em cumprimento à cláusula
que fala para o Google: “Olha, o que você reportar ao
NCMac, em termos de prática de pornografia infantil
observada na rede de vocês, vocês são obrigados
também a reportar às autoridades brasileiras, ao Ministério Público Federal e à SaferNet.
Enfim, o que aconteceu aí? O que vocês observam? Até mais ou menos maio, ali, junho, até maio
especificamente, de 2009, a gente tinha um número
que, na média, ficava... Poderia colocar uns 200, 250.
Que é um número razoável, por que, às vezes, tem
um aumento? Porque, como o próprio Ivo disse, o
serviço, ele é dinâmico. Então, o Orkut é um serviço
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que é muito popular, aliás, é o mais popular no Brasil,
então, tem uma tendência das pessoas, os usuários
aumentarem. Mas isso não tem que ser uma desculpa
para que a gente seja omisso ou que... Para a impunidade só porque houve um aumento do número. Mas
eu quero destacar isso porque, às vezes, a gente vê e
pensa: “Ah, meu Deus, o Google não está trabalhando”. Eu quero fazer aqui o meu aparte para falar realmente que a gente tem os dados que os números de
usuários têm aumentado.
Só que o que acontece? Para nós, do Ministério
Público, ainda não é satisfatório esse número mensal
de reportes. Por quê? Porque nós começamos com um
número muito mais baixo. Não penso eu que o número
de usuários apenas, do serviço, justifique o aumento
da demanda. Eu queria só explicar esse salto de 419
para 1.600, 1.700. O que aconteceu aí? Até o Ivo, se
quiser, pode complementar depois. Nesse caso, na legislação americana, houve a inserção de uma norma
que passou a criminalizar também os desenhos, ou
seja, não apenas imagens fotos, vídeos, mas desenhos
que retratavam crianças ou adolescentes em cenas
pornográficas infantis passaram a ser crime.
Então, considerado crime na legislação americana, nada mais lógico do que o Google, tendo que
cumprir a legislação americana de reporte dessas denúncias ao NCMac, também nos reportasse. Apesar de
não termos ainda, no Brasil, nenhuma jurisprudência
formada a respeito do desenho. A minha opinião pessoal, eu quero dizer aqui que é pessoal, eu não considero
o desenho, a imagem pornográfica infantil, retratada
num desenho, crime. Essa é uma opinião minha, nos
meus casos, eu peço arquivamento. A não ser que
esse desenho seja ou retrate tão fielmente que você
olhe um desenho e você fale: “Meu Deus, é uma foto
ou é um desenho?” Retrate tão fielmente uma imagem
de uma criança e adolescente nessa cena, que aí eu
penso que esse bem jurídico, a criança e adolescente,
estão sendo, de alguma maneira, violados, violentados
da mesma forma.
Fora isso, eu considero, e é opinião majoritária
lá em São Paulo, os juízes têm aceito também de que
desenho, a não ser nesse caso, não é considerado
crime. Mas o Google tem que cumprir o TAC e tem
que nos reportar. Então, por isso esse número grande. Nas reuniões bimestrais, que têm ocorrido com o
Google, todos nós, o Ivo, a Dra. Fabiana, que é outra
Advogada, o Thiago, eu, o pessoal do grupo, a gente
sempre... A gente não fica só em cima, não fica cobrando, o Google se justificando. A gente sempre fica
tentando melhorar-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Doutora, eu quero só fazer uma pergunta
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dentro disso aí, essa questão do desenho. Porque, veja,
quem faz o desenho de uma criança e coloca na rede,
qual é a intenção dele? É fazer um desenho para dizer
que é bom desenhista? Porque, veja, no futebol, por
exemplo, o sujeito dá um carrinho e não toca no outro,
só toca na bola. Qual foi a intenção dele? A falta vai
ser marcada pela intenção. Quer dizer, o cara dá um
carrinho de frente, mas também se pega na perna do
outro, ia quebrar. Quer dizer, qual é a intenção de um
cara fazer o desenho de uma criança, exposta, ou um
desenho que não retrate nem a cara do adulto nem a
cara de uma criança como fotografia, isso é um desenho ou uma fotografia, como a senhora disse, mas o
adulto está tendo, por exemplo, uma conjunção carnal com uma criança. Ou a criança está nuinha toda
exposta. Qual é a intenção desse cara? Porque, veja,
nos Estados Unidos o cara é preso pela intenção e
pela atitude de querer ir. Ele é pedófilo. Só de marcar
o encontro, ele já está preso na porta de casa. Quer
dizer, é a intenção.
Eu acho que essa coisa tem que ser julgada na
base da intenção, não porque o desenho ou retrate
um rosto mais ou menos parecido a uma foto, mas a
intenção. Eu acho que isso é indiscutível.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Não, eu
até coloquei a minha opinião pessoal. Por isso que
eu quis enfatizar, senador. Mas não sei se eu fui tão
clara assim, até vou me explicar melhor, na fala do
senhor. Porque, o que acontece? O que a gente analisa muito lá-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Deixa eu falar para você, só completar aqui.
O pilantra fala assim: “Você viu, saiu a decisão lá em
São Paulo, o Ministério Público não compreende aquilo como crime, não. Vamos continuar desenhando e
fazendo e tal. E mandando. Porque cai na mão deles,
não tem não, o Juiz já está aceitando também”. Quer
dizer, é uma sementinha aqui, outra ali... Acho que... É
um apelo que faço, rever isso porque acho que o que
vale é a intenção.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Apelo
ouvido, até ainda está sendo discutido, senador. Mas,
assim, eu quero até esclarecer melhor esse ponto. O
que acontece? A gente, quando a gente recebe as
imagens lá das quebras de sigilo autorizadas judicialmente, a gente... É muito raro receber uma só. A gente
recebe um contexto de imagens. Então, a gente sabe
que aquela determinada pessoa a gente consegue
traçar o perfil daquela determinada pessoa.
Por que é que eu falei desenho que retrata a
criança? Porque, como o próprio senador disse, uma
pessoa que vai lá e desenha, retrata fielmente uma
criança, um adolescente, em cena de sexo explícito
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ou cena de abuso sexual, então, aquela pessoa realmente tem uma tendência, tem uma intenção para
continuar praticando esse tipo de crime e até outros
mais graves.
Então, assim, nesse contexto, a gente pede a
quebra de sigilo, a gente dá início à persecução penal,
a gente tem a investigação. Nos outros casos, vamos
supor que tem um desenho lá que acontece muito, do
Bart Simpson, não quero fazer propaganda aqui de nenhum desenho, mas é que esse daí tem sido dos dez
mais, mais, está no top [interrupção no áudio].
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): A Agência Senado está aqui? Está sendo
divulgado tudo errado. Está tudo errado o que vocês
estão divulgando aí. Já está na Agência Senado, o que
está aqui está tudo errado. É preciso... Pediria a um jornalista que sente um pouquinho com o Dr. Thiago aqui,
antes da fala dele, porque o que está sendo divulgado
está tudo errado. Inclusive, ele que leu aqui, passou
para mim aqui... É um assunto complexo mesmo, meio
difícil, mas o que está escrito ali está tudo na trave.
SR. THIAGO NUNES: Só para esclarecer, senador. Porque-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Ai, que
bom. É bom corrigir logo, antes que eu termine de falar aqui.
SR. THIAGO NUNES: A Audiência está discutindo
os resultados do Termo de Ajustamento de Conduta,
e não uma ferramenta específica chamado Google
Suggest. Então, porque tem uma matéria que foi veiculada aqui, que está dizendo exatamente isso, que
a CPI, nesse momento, está discutindo a ferramenta
Google Suggest, quando, na verdade, está discutindo
o resultado da implementação do TAC.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Só continuando, então, o que eu estava falando? Do caso do
desenho. É um tema ainda polêmico, é um tema ainda que vai ser discutido e precisa ser discutido. Mas o
que acontece? Se você pega um desenho, como um
investigador, uma autoridade que está ali, esse desenho está num determinado contexto, vamos supor,
esse desenho, ele vem muito repetido, esse desenho,
ele vem num contexto em que há fotos de crianças
em poses sensuais... Enfim, esse desenho, ele, conjuntamente com outros fatores, nos leva a crer que a
intenção daquele sujeito realmente é dolosa, a intenção
daquele sujeito é de praticar crime, venha praticando
crime, o senhor não tenha dúvida que esse fato está
sendo devidamente apurado e é devidamente apurado
até nos outros Estados.
Então, senador, repito, é um tema ainda muito
cru, aqui na Justiça brasileira. Está sendo estudado,
e eu repito para o senhor, a intenção dele está sendo
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devidamente analisada em função de todas as figuras
que nós recebemos.
E, enfim, voltando aí aos números, dito isso a respeito desse... Desse ranking de 1.600, 1.700, depois
que baixou, a gente daí tem conseguido, não é, Ivo?
A partir desse ano, dezembro, janeiro, voltar mais ou
menos a um patamar, porque eu acho que o Google
também teve problemas com a mudança da legislação
norte-americana.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Só
para complementar sua fala, Priscila, acho que é isso.
Quer dizer, a gente tem uma mudança, em julho do
ano passado, nos Estados Unidos, com a questão dos
desenhos, e aí na verdade, todos aqueles sistemas
que falei para vocês das ferramentas e tal, elas estão
montadas, preparadas para trabalhar com as imagens.
O que deve estar tendo aí é um período de adaptação
para que as ferramentas passem também a conseguir
localizar e identificar e retirar, remover as imagens de
desenhos. Então, eu espero, precisava... A gente vai
acompanhar nos nossos relatórios, e vai discutindo mês
a mês com os engenheiros também, mas eu espero
que a gente consiga voltar para os patamares que a
gente estava lá, os patamares de 100, 150 reportes.
Porque já saímos no patamar de 1.700, 1.200, agora
na casa de 1.600, espero que a ferramenta se adapte
e consiga passar a perceber também as coisas dos
desenhos e com isso a gente consiga reduzir. Vamos...
Mas acho que o compromisso da empresa e com vocês é de acompanhar e tomar as medidas necessárias,
que não vamos continuar num patamar desse, que é
absolutamente absurdo.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Exatamente. Então, o que a gente sugeriu? O que foi discutido nas outras reuniões e até um pouquinho antes
de a gente iniciar aqui, eu estava até falando com o
Dr. Ivo a respeito. A gente tem extrema dificuldade,
quando a gente recebe essas notícias de crime, em
investigar, vocês imaginem. Por exemplo, vou dar um
exemplo de São Paulo, nós somos seis procuradores,
hoje nós estamos cinco lá; um está afastado temporariamente também a trabalho, mas nós somos cinco para lidar com mil... Vamos chutar aí no alto, uns
1.500... Chutar na média, uns 1.500 perfis. Isso, nós
lidamos com isso, que a gente, felizmente, montou um
setor técnico para se adaptar a isso, senador. Só que
o senhor imagine os juízes da capital recebendo uma
demanda dessa de quebra de sigilo. Eles fecham as
portas... “Não, não vamos mais...” Modo de dizer, mas
“não vamos mais trabalhar”.
Então, felizmente, até eu quero deixar registrado,
nós pedimos, através da CPI, nós pedimos, através da
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CPI, a quebra de... Thiago... O Thiago é o homem dos
números exatos. Mas nós-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Por isso que CPI é bom porque CPI quebra-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Não só
por isso, senador. Não só por isso. Felizmente, não
só por isso.
SR. THIAGO NUNES: [pronunciamento fora do
microfone].
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Então,
nós temos, nós pedimos a quebra, através da CPI da
Pedofilia, de... E hoje tem 7.112 que o Google já entregou, não é, Ivo? 7.112 são os entregues?
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Esse
foi o pedido aprovado na última audiência da CPI, chegou para o Google semana passada, chegou o digital
e a gente está providenciando. Acho que, em uma semana ou menos, está entregue.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Mas, por
que é que eu falei de tudo isso, por que é que eu falei
de todos esses números? Esses números não podem
continuar altos desse jeito. Então, a gente propôs, obviamente, não é milagre, a gente propôs algumas ideias;
Dr. Ivo falou que a equipe técnica está estudando, por
exemplo, uma delas: Tiveram três imagens que foram
veiculadas, não sei se também chegou aqui, Dr. Sobral,
mas assim, foram veiculadas na rede imagens como
sendo de prática de crime de pornografia infantil. Era
um menininho, acho que sentado em cima de um burrinho, e tudo... Aliás, não tinha absolutamente nada a
ver com uma cena de pornografia, de sexo explícito
com criança e adolescente... Não era imagem, cena de
criança em pose sensual... É o que o pessoal técnico
chama de falso positivo. Ou seja, automaticamente, o
Google detecta essas imagens, pelo sim e pelo não,
eles mandam ao NCMac e eles nos reportam.
O que aconteceu? Nós tivemos cerca de umas
500 imagens só dessa... Eu até lembro desse menininho em cima desse burrinho. A que nos brigou isso? A
deixar de atuarmos em outros casos, ou demorarmos
mais para atuar em outros casos, para a gente pegar
e atuar nesse. O que seria muito bom se o Google implementasse, fica aqui o meu pedido, já fiz o pedido ao
Dr. Ivo em reunião, vou pedir aqui publicamente, mas,
enfim, é que, se fosse possível ali à equipe técnica do
Google, dividir as imagens através de raches. O que
eu estou falando? Cada imagem ser identificada por
um número. Igual, vamos supor, um RG. Então, a gente saberia que todas aquelas imagens idênticas, que
o senhor sabe, tem essas pessoas que cometem...
Pedófilos cometem os crimes, eles veiculam imagens
iguais. As mesmas imagens passam em vários com-
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putadores e tudo. Então, a partir do momento que a
gente sabe que aquela imagem seja uma imagem que
não denota pornografia infantil ou, ao contrário, seja
uma famosa pelo crime de pornografia infantil, se ela
fosse identificada pelo “RG”, pelo rache, a gente saberia que, naquele lote de, vamos supor, 745 denúncias
recebidas em fevereiro de 2010, por exemplo, 30%
eram só da mesma imagem. Aí a gente poderia ou
optar, fazer uma análise conjunta ou optar pelo arquivamento ou, ao contrário, fazer uma análise conjunta
e até ver, conseguir chegar a uma rede de pedófilos.
Então, eu peço aqui os esforços. Eu sei que o Dr. Ivo
está tentando, eu sei, já foi pedido-SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Não,
a gente tem a reunião no dia 12 de abril, um dos temas
que a gente vai tratar é isso, vamos discutir com os
engenheiros. Mas só para lembrar que uma das ferramentas que a gente entregou ao MPF e à SaferNet foi
justamente um software que faz isso. Um software que
compara uma base de dados com novas imagens que
cheguem para justamente ver qual é o tipo mais repetido. A partir do banco de dados que o MPF tenha ou a
SaferNet, todas as imagens que chegarem você pode
rapidamente comparar e ver quais são as repetidas. É
uma ferramenta que o MPF e a SaferNet já possuem,
a gente entregou em julho, mas a gente vai estudar
como aperfeiçoar ou da maneira que for mais adequada. Tem as questões de engenharia e as questões de
volume do Orkut, que eu sempre falo. Toda modificação
no Orkut são 25 milhões de pessoas. É... Do ponto de
vista de engenharia, não é trivial. Mas vamos ver se
resolvemos isso na próxima reunião.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Com
certeza. E aí, até puxando a fala também do Ivo, estou copiando todas as suas falas, não é, Ivo? Só estou copiando para criticar agora... Mas estou fazendo
bastante elogio também. Mas ação coordenada conjunta de Polícia Federal, Ministério Público, SaferNet...
Então, esse tipo de agrupamento, a partir de identificadores, nos seria muito bom. Porque a gente poderia trabalhar, conjuntamente com banco de dados da
polícia, poderia trabalhar com a SaferNet, e a gente
fazer outras Operações Turkos, tão bem sucedidas
quanto foi a primeira.
Outra coisa também que a gente está aqui discutindo com o Google, eu estou trazendo aqui para
vocês o que está pendente, que acho que a gente...
Eu, como procuradora, cidadã, como coordenadora
do Grupo São Paulo, preciso dar uma visão geral para
vocês. Realmente, eu tenho muito mais elogios do que
críticas a fazer ao Google. Mas, nós temos dois pontos,
um deles é esse, e o outro que a gente se deparou na
reunião passada, com a mudança no padrão de res-
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postas fornecidas pelo Google. O que é que isso... O
que é que motivou isso? Segundo o Google, e eu não
sou técnica, enfim, segundo o Google, esse novo padrão de resposta fornecida pelo Google é muito mais
seguro, permite uma divisão de dados melhor, enfim,
permite muito mais segurança.
O problema é que, no início do cumprimento do...
No início do TAC, foi acordado entre o Google, a SaferNet e o MPF que o padrão de respostas ia ser um
padrão ‘X’, e não se poderia mudar para um padrão Y
pela natural razão de todas as autoridades envidarem
seus esforços, e estou falando de esforços humanos,
gastos públicos, para automatizar seus centros de informação e de informática para ler essas respostas
que o Google fornece.
E houve uma mudança que nos foi comunicada
pelo Dr. Ivo, enfim, na última reunião, essa mudança
parece que ocorreu em junho de 2009, mas os efeitos
foram sentidos a partir do final do ano. Então, o que
acontece? O Ministério Público Federal, ele vai exigir
que se volte a um padrão que, tecnicamente, é pior, ou
menos confiável do que o outro? Não. Mas o Ministério
Público Federal, ele vai exigir, tem o direito de exigir,
que o Google se adapte ou, se não se adaptar, que
forneça condições para as autoridades se adaptarem
ao novo padrão que está sendo veiculado.
No Ministério Público, que eu posso falar, em São
Paulo, por exemplo, um servidor foi contratado, terceirizado, houve gastos com isso só para se automatizar
em função do padrão de respostas que era fornecido,
e esse padrão mudou. Espero, como nós falamos anteriormente, que consigamos chegar a um consenso
para a gente ou voltar a um padrão inicial ou para nos
serem fornecidas condições de nos adaptarmos a esse
novo padrão, porque fomos pegos de surpresa, Ivo.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Não
ia nem comentar, mas acho que tem algumas coisas...
Primeiro, não tem um padrão inicial, porque ele foi
mudado já duas vezes. Estamos no terceiro ou quarto padrão agora. Mas acho que o que a Priscila colocou é absolutamente pertinente. Nós temos que ter
um padrão de entrega dos dados que funcione para o
Ministério Público, funcione para a SaferNet, para as
autoridades, funcione para a CPI e que seja seguro
e garantido.
A mudança foi feita por uma questão técnica que,
como eu... Já conversamos, isso foi feito em julho, para
nós, já estava... Tinha sido absorvido, mas quando a
gente percebeu foi só em dezembro. Teve um impacto.
Acho que a questão aí é meramente técnica. Eu garanto,
do ponto de vista do Google, que achar uma solução
que atenda ao Ministério Público Federal é tranquilo,
nós vamos... Mas a gente insiste que, por outro lado,
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prestar atenção nas questões técnicas que... Garantir
a integridade dos dados e a segurança é muito importante porque a gente está tratando de um tema super
sério e o que a gente não quer é justamente gente que
não tem nada a ver com determinado crime associado
a uma determinada imagem, ou imagem que era prova
cabal de atividade criminosa sumindo, desaparecendo... Enfim, o formato, ele tenta garantir a integridade
e a segurança dos dados que são transmitidos para as
autoridades, mas acho que, enfim, não é uma questão... Não é um problema que vai perdurar. Acho que
a gente pode resolver-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: A gente
já resolveu problemas piores.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: --Já
tivemos outras questões mais sérias. Esse é, de fato,
uma questão tecnológica, que vai ser resolvida da melhor maneira, claramente atendendo aos interesses
das autoridades.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Tenho
certeza que, com o encerramento da CPI, nós vamos
vir aqui com boas notícias de que o padrão está devidamente adaptado, ou pelo Google, ou fornecido.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: E, para
nós, é isso, o padrão que a gente utiliza é o padrão que
a gente entrega para qualquer autoridade: Para a CPI,
o Ministério Público em São Paulo, a Polícia Federal...
Enfim, vai ser sempre o mesmo padrão. A nossa preocupação é, de fato, garantir que os dados cheguem às
autoridades, não sejam... Não se percam no caminho,
não sejam distorcidos, e que... A integridade desses
dados. O que me foi pedido chegue totalmente à autoridade. Porque, da maneira como vinha feito, tinha um
risco muito grande de manipulação, perda de imagem...
Isso a gente não quer. Não tenho a menor dúvida de
que é uma questão tecnológica, técnica, não vai impedir o nosso trabalho e, afinal, o que o Google tem é
monte de gente boa em tecnologia.
Então, tenho certeza que alguma solução nós
vamos encontrar, que atenda ao Ministério Público e
que garanta esses atributos. Mas...
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: O Ministério Público e as demais autoridades. Enfim, agora eu
vou falar da parte boa. Senador, é com grande orgulho
que eu falo para vocês que esse TAC que foi assinado,
ele está sendo... Vários telefonemas eu recebo, durante a semana, de outros Ministérios Públicos Federais,
senador, no Brasil, Ivo está aqui, o Thiago está aqui
também, não me deixam mentir, já tem um grupo no Rio
de Janeiro, um grupo de combate a crime cibernético
no Rio de Janeiro, que foi implementado, tem um que
vai ser criado em Minas Gerais... Então, todos esses
já me ligam falando: “Olha, Priscila, por favor, manda
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para a gente uma cópia do TAC que foi assinado na CPI
da Pedofilia que a gente também quer fazer esse TAC
com o Google”. Então, a ideia, na verdade, senador,
infelizmente, eu não sei se vai dar... Se daria tempo
para fazer, porque também depende do Google, da
SaferNet, mas eu gostaria muito que, até o final dessa
CPI, nós trouxéssemos pelo menos mais esses dois
Estados para, em vez de assinar novos TACs, aderirem
já a esse... Ao TAC em andamento. Então, telefonemas
que recebo de outros colegas, do Ministério Público
Estadual, enfim, só isso, para mim, já é... Fora todos
esses números que a gente está mostrando, alguns
precisam ser melhorados, mas, enfim, só isso, para
mim, já é uma grande gratificação, para mim... Se a
CPI da Pedofilia se resumisse só a isso, e o que realmente não é ocorrido, que a gente sabe, para mim,
eu já estaria como cidadã grata à existência de uma
CPI, que fez esse serviço à população.
Como Procuradora, eu só tenho a informar que
a gente, juntamente com o Google, com a SaferNet,
enfim, temos acompanhado o TAC, tem sido feito relatórios, as questões que eu coloquei aqui, como nós...
Que eu até tenho o dever de colocar, como coordenadora do grupo, elas estão sendo tratadas, estão sendo negociadas. Espero eu, tenho certeza, aliás, que
vamos chegar de novo a um acordo.
E, enfim, só para acabar a minha fala, já me estendi por demais, é na questão da prevenção. A gente
também está atuando muito nessa área; achei perfeita
a ideia do senador de viabilizar um Projeto de Lei que
obrigue as empresas, concessionárias de serviços,
enfim, que tenham seu horário de transmissão permitido, é uma concessão de serviço público, que nada
mais justo do que elas promoverem campanhas, elas
promoverem um espaço na rede aberta para que elas
ensinem a população como se defender dos malefícios
da internet. Infelizmente, a internet não tem só benefícios; tem malefícios também.
Enfim, a minha fala eu vou terminar por aqui, se
houver alguma questão, senador, que eu não toquei,
por favor, fique à vontade. Também as pessoas que
quiserem me perguntar agora ou depois para não atrapalhar aqui a fala do Thiago, que, com certeza, vai ser
muito mais eloquente do que a minha. Thiago, daqui
a pouco é você.
Mas, enfim, só queria terminar, falando que eu
comparo a internet com o trânsito, com o veículo que
a gente coloca no trânsito. Todos nós... Nós somos
obrigados a sair às ruas todos os dias. Então, se a
gente começar a ver a internet como um veículo, vai
depender de... Do condutor daquele veículo se ele vai
conduzi-lo seguindo as regras, nem vou falar as leis,
mas as regras do bom senso, da boa educação, ou ele
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vai, ao contrário, ser um mau condutor e sair atropelando todo mundo. A gente tem que só combater esse
condutor desse veículo? Não. A gente também tem que
ensinar a criança, o adolescente, o pedestre, a olhar
dos dois lados para atravessar a rua e para se... Para
conseguir se proteger desse mau condutor.
Então, por isso a atuação importantíssima, no
combate, que vieram essas ferramentas, o Thiago até
vai falar um pouco melhor delas depois, mas também
na prevenção. Quero também deixar aqui... Juro que
é o meu último pedido. Juro. Ao Google, para tentar
trabalhar mesmo nessa área proativa, enfim, nessa
área pré e proativa, nesses filtros prévios. Ou seja,
tem uma determinada imagem que a gente já sabe,
já é conhecidamente de pornografia infantil. Você olha
ali, não tem como não ser de pornografia infantil. Para
que essa imagem, de alguma maneira, se desenvolva
alguma ferramenta, sei que depende de políticas de
empresa, enfim, mas para que ela... Não se permita a
sua veiculação no ar... Já seja feita uma remoção até
antecipada dessas imagens. Eu sei que estão sendo
feitas, mas, pelos números...
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Não,
essa questão é super polêmica, eu já discuti com a
Priscila algumas vezes. Acho que tem uma questão...
Tem duas questões importantes. Eu, inclusive quando
disse-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Não quero dar uma de policialesca, de censura, pelo amor de
Deus.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: --quando eu disse isso ao Dr. Sérgio Suiama, ele até recuou.
Eu tenho dois problemas com relação a isso. A primeira é... Eu não sei... Muitas... Enfim, análise do arquivo
não necessariamente resolve meu problema. Tenho
muita dificuldade tecnológica, numa plataforma com
23 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas, com
milhões de... Na verdade, dezenas de milhões de fotos
sendo feitas upload todo dia, de ter um monitoramento
completo disso. Isso é absolutamente impossível, do
ponto de vista técnico, prévio. O que consigo é, uma
vez chegado na ferramenta, fazer um varrimento e conseguir acompanhar. Mas, mais do que isso, nós temos
um problema aí que é... Até se o senador me ajudar
a resolver, Dra. Priscila, Dr. Thiago, que é o seguinte,
se eu, de algum modo, impeço a pessoa de fazer esse
upload, estou dando a evidência de um crime que eu
estou impedindo... Enfim, não tenho como... Eu sei
que vai cometer um crime, eventualmente, quer dizer,
não sei, porque, a priori, não necessariamente eu sei
disso, mas eu não vou guardar essa imagem, não vou
fazer nada. Essa imagem não vai estar no meu sistema.
Então, eu tenho um criminoso querendo cometer um
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crime e que, eventualmente, não vai fazer o upload,
mas também não vai acontecer nada com ele.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Não, eu
entendo-SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Quando eu falei com o Dr. Sérgio primeiramente, ele falou:
“Realmente, não posso ter esse tipo de situação. Prefiro que ele faça o upload e vocês retirem em 12 horas
do ar, mas que eu tenha isso do que qualquer outra
coisa”. Então... Mas tem uma questão-[falas sobrepostas].
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: -–
Quer dizer, é praticamente impossível, do ponto de
vista tecnológico, hoje, a gente ter o controle do que
está acontecendo. Mas acho que, enfim, vamos continuar trabalhando, se tiver aperfeiçoamento a serem
feitos-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: E outras
formas de prevenção também... Quando eu penso nisso,
eu sempre penso naqueles filmes norte-americanos,
até o senador acho que sabe muito melhor do que eu,
naquelas medidas restritivas norte-americanas, de
uma pessoa que já cometeu crime de pornografia infantil, ela não poder chegar perto, a uma determinada
distância, das escolas e tudo... Lógico, não estamos
falando da mesma coisa, mas mal comparando, seria
mais ou menos uma pessoa que já publicou aquela
imagem tantas vezes, tantas vezes, que a gente sabe
que aquela imagem é nitidamente pornográfica infantil,
de cunho pornográfico infantil, perdão, que essa imagem péssima não vá ao ar. E a gente consiga, em vez
de remediar, prevenir.
Mas, enfim, são aqui conjecturas que nós já discutimos, acho que tem muito a se discutir, mas fica aqui
o nosso apelo. Obrigada a todos. Obrigada, senador.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Agradeço à Dra. Priscila e passo a palavra
ao Dr. Thiago, SaferNet.
SR. THIAGO NUNES: Muito obrigado, senador,
muito boa-tarde já-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Bom-dia... Boa-tarde é para quem já almoçou.
SR. THIAGO NUNES: --especialmente ao Senador Magno Malta, Presidente desta revolucionária
CPI... Dr. Sobral, Dr. Rogério, Dra. Priscila, Dr. Ivo, Dra.
Catarina, Dra. Carla, Dra. Tatiana, colegas do Grupo
de Trabalho.
Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível, eu
trouxe muitos números relativos ao processamento das
denúncias que são feitas, geralmente pela SaferNet, e
também eu procurei fazer um levantamento dos reque-
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rimentos de quebra de sigilo relativos ao Orkut, que
foram aprovados aqui na CPI da Pedofilia.
Então, rapidamente, apenas para explicar como
nós recebemos as denúncias e como nós processamos
e como é feito esse acompanhamento, eu o remeto à
página inicial do nosso site, acessível através do endereço www.denuncie.org.br, e através dessa página,
qualquer cidadão, qualquer do povo pode, com um
clique naquele botão vermelho, efetuar uma denúncia
completamente anônima de uma página da internet,
ou seja, de uma URL que esteja ali veiculando algum
conteúdo suspeito de violar algum direito humano fundamental, dentre eles, a questão da pornografia infantojuvenil, que são imagens de abuso sexual envolvendo
crianças e adolescentes, também os crimes de ódio
e discriminação. Então, é a partir daquele formulário
que nós recebemos a comunicação da população da
existência dessas URLs.
Então, a partir desse input, a partir dessa única URL, é ‘startado’ um processo interno, que já está
aí bastante automatizado e que permite que a gente
possa coletar um conjunto de informações que vão
ser importantes para subsidiar o trabalho de investigação da polícia e do Ministério Público. Então, essas
informações que são coletadas automaticamente, elas
são preservadas e ficam disponíveis para o Ministério
Público e também para a polícia. Muito bem.
E aqui é onde entram as ferramentas que o Ivo já
apresentou, e que eu não vou... Não vou, nesse curto
espaço de tempo que nós temos, não vou ter oportunidade de detalhar. Mas, a cada denúncia que chega,
o nosso sistema, ele consegue automaticamente fazer
um filtro da duplicidade e coletar esse conjunto de informações, que vão desde o conteúdo daquela página, as imagens ali publicadas, o estado, a fotografia,
digamos, o screenshot daquela página, no momento
em que ela foi denunciada, e todas essas informações
que são coletadas relativas a textos e imagens, elas
passam por um pré-processamento automatizado, feito
aí com base no resultado das ferramentas desenvolvidas no âmbito do Projeto Cosme.
Eu não tenho resultados concretos sobre a acurácia e a implementação dessas ferramentas porque
nós nos deparamos, ao final do projeto, com uma dificuldade que ainda não conseguimos transpor, que é
alocar máquinas, servidores, para poder colocar essas
ferramentas em produção.
A gente acabou sendo surpreendidos ali com o
quão custoso computacionalmente são esses algoritmos, então, os algoritmos de rache(F), os algoritmos
de detecção de símbolos, eles exigem hardware, exigem uma capacidade de processamento muito alta, e
da qual não há hoje disponível, nós não temos hoje
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disponível servidores, máquinas hardware com capacidade suficiente para poder processar-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: O Ministério Público também não tem. Só vou acrescentar que
é o mesmo problema. Talvez a polícia tenha.
SR. THIAGO NUNES: É. A polícia, certamente,
no âmbito do projeto, eles têm 14 servidores disponíveis. 14 máquinas.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): A polícia não está prestando atenção, está
conversando ali.
SR. THIAGO NUNES: E eu já queria, senador-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): A polícia tem? A polícia tem?
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Nós temos. Estava até comentando da dificuldade
que é instituir sistema de inteligência, que a polícia,
no ano passado, em 2008, vem implementando um
projeto de... Um centro de inteligência integrado, que
é chamado SINTEPOL, onde todas as bases de dados estão concentradas, e a gente tem uma série de
dificuldades de funcionamento, diante da necessidade
de investimentos altíssimos, são 20 a 30 milhões de
reais já investidos. Além disso, da capacidade técnica
de operar de forma remota. Então, realmente bases
de dados são custosas, são complicadas, e realmente é um desafio que nós temos a vencer, para fazer
o projeto, essa parceria da SaferNet, o Ministério Público com a polícia vingar. Realmente, a necessidade
que nós temos de apoio para hardware e software, é
enorme, tendo em vista que a capacidade de processamento que é consumida é muito grande.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Inclusive, senador, as quebras de sigilo que foram pedidas
pelo CPI, nós estávamos conversando, pretendemos
até, com essas [ininteligível] dar ensejo a outras operações, trabalharmos conjuntamente. A gente precisa
realmente de pessoal porque o que acontece? Não
sei... Desculpa interromper tua fala, Thiago, mas é
importante colocar, as quebras são mandadas para
o Google, chegam aqui e nós temos que fazer todo
um serviço de filtro. Não sei se o PRODASEN poderia
ajudar nisso, ou não-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Pode, porque os primeiros filtros foram feitos aqui, juntos.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Aí a gente
poderia até fazer um serviço de cooperação...
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Como nos primeiros dias.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Obrigada, senador.
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SR. THIAGO NUNES: Então, Senador Magno
Malta, Senador José Nery, eu trago algumas questões,
enfim, que compartilho aqui algumas angústias que
a gente tem sentido e que não são culpa do Google,
mas são angústias que nós temos sentido, em relação
a algumas questões que derivaram da assinatura do
TAC. Uma delas é essa, que diz respeito à implementação das ferramentas. Ou seja, as ferramentas foram
produzidas, foram entregues, foram desenvolvidas
dentro da especificação daquilo que foi acordado. Eu
diria até que o resultado final do Projeto Cosme, ele
surpreendeu positivamente toda a equipe. O pessoal
trabalhou muito e as ferramentas que foram desenvolvidas são de excelente qualidade.
Agora, um ano, quase um ano após a entrega, essas ferramentas ainda não estão sendo usadas... Nem
na SaferNet, nem no Ministério Público, por quê? Porque não há hardware, não há máquina para rodar isso.
Nós doamos, recentemente, fizemos a transferência
de toda a tecnologia para a Polícia Federal; a Polícia
Federal já tem acesso a todas as ferramentas, todo o
repositório de código, de documentação etc., e, talvez,
seja a única instituição, no Brasil, que hoje tenha uma
infra-estrutura de hardware, tem equipamentos suficientes para poder rodar essas ferramentas, porque
elas demandam ali uma necessidade, uma capacidade
computacional elevada para poder...
Para o senhor ter uma ideia, um servidor que
foi cotado aí para rodar uma ferramenta custa 60 mil
reais. Um servidor. No caso, o projeto Cats, a Polícia
Federal tem 14 servidores que estão disponíveis para
o Projeto Cats. Talvez, um não seja suficiente para a
demanda. Talvez, você tenha que colocar dois, três
servidores, rodando em paralelo, um chamado cluster, para conseguir processar essas informações num
tempo razoável.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Não sei,
pelo que o Thiago falou, também precisa de treino. Essas pessoas que vão trabalhar, o problema não é só
financeiro, também financeiro, mas também de pessoal,
que nós... Até não temos pessoal suficiente, como o
Thiago citou que a polícia tem, a SaferNet e o Ministério Público não têm, e mesmo que tivesse, tem uma
demanda de treino. Só queria salientar, mesmo que o
Google, nesse ponto, ela cumpriu maravilhosamente
bem, já elogiei a parte dela, então, o acordo era realmente a entrega por eles e o desenvolvimento nosso.
Infelizmente, o desenvolvimento foi inesperado, mais
complicado do que a gente pensou.
SR. THIAGO NUNES: O resultado foi isso, nós
temos as ferramentas, mas não temos como rodá-las
porque não há equipamento com capacidade com-
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putacional para rodá-las satisfatoriamente. Então, eu
faço aqui um apelo-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): A iniciativa privada não pode doar isso?
SR. THIAGO NUNES: Pode, inclusive, esse era
o apelo que eu ia fazer para esses fabricantes de servidores, como a Dell, a Hewlett-Packard, a IBM-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Porque você pode, por exemplo, o que nós...
Não pode pedir uma reunião, por exemplo, com a FIESP,
com a Diretoria do Itaú, a ABRANET... Com Vivo, com...
Sei lá, com a Nestlé, que vive de ganhar dinheiro de
criança, fábrica de brinquedo... Acho que a gente tinha
que trazer esse pessoal para dentro, assim-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: O pessoal que fabrica computador, a Dell...
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E acho que eles não vêm porque não foram
provocados. Penso até que há disponibilidade... Provocados, viriam. Não fazemos uma proposta de tentar
fazer uma agenda com esse pessoal? Me proponho a
ir junto. Nós vamos junto visitá-los. Porque o “não” nós
já temos. E pedir não ofende...
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: É verdade. Pior não fica.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Acho que nós podíamos fazer uma agenda
com grandes nomes-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Dr. Sobral, está sendo... Vocês receberam as ferramentas,
conseguiram trabalhar em cima, que foi recente... Foi
a semana que... Que o compartilhamento... Acho que
semana passada.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Foi. Ainda está sob estudos qual seria a forma de implementação. Faz alguns dias.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Vamos fazer uma agenda com os operadores de telefonia, primeiro com todos? Eu me proponho
a falar com eles.
SR. THIAGO NUNES: E eu faria até uma consulta, não sei, talvez, o Google tenha servidores que
eles estão substituindo, servidores antigos, que, às
vezes, vocês substituem essas máquinas e, às vezes,
acabam até... Não sei como é o processo de descarte
dessas máquinas.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Daqui
a pouco, nós estamos assinando um novo TAC aqui.
Você está com a caneta aí?
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Eu
realmente não sei. Posso até consultar o pessoal de
BH que quem trabalha com--
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SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA (PR-ES): É que quem fez o motor tem que doar
o chassi.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: --agora, eu tenho uma posição nisso, pessoal, eu queria
expressar aqui que eu acho que... Enfim, recorrer à
iniciativa privada, seja ao Google, qualquer uma dessas
empresas que foram citadas, pode resolver o problema
pontualmente, mas, voltando ao tema que eu falei da
política pública, específica sobre isso, se as autoridades brasileiras querem, de fato, enfrentar esse tema,
uma das coisas é a capacidade técnica e tecnológica
para fazer isso. Se não tiver investimento, se não tiver
uma compreensão... O Dr. Sobral disse que o DPF já
investiu 20, 30 milhões de reais. Se não tiver uma compreensão de que, para efetivamente fazer, vai ter que
ter um investimento enorme, e que isso é prioridade
para o investimento do ponto de vista de inteligência
policial, de equipamento das autoridades, nós vamos
ficar o tempo... Mesmo que doem dois, três, cinco servidores, depois como é que vai fazer para contratar as
pessoas que vão operar esses servidores?
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu concordo plenamente com você.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: --Acho
que pode ter soluções pontuais para resolver isso ou
aquilo, mas isso precisa virar uma diretriz do investimento-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Isso tem que ser política pública. Mas não
acontecer amanhã. Hoje é pontual, porque está pronta
a ferramenta. Então, se a gente for esperar pelo poder
público daqui a três, quatro, cinco anos, e nós esperamos que em três, quatro, cinco anos esse troço esteja
acontecendo como política pública e que para a burocracia brasileira e a falta de atenção para esse tipo
de coisa é tão grande que cinco anos é muito pouco
tempo. Como é pontual, vamos resolver o pontual agora
porque, quem sabe resolvendo o pontual, quando... É
o tempo que a gente ganha para poder trabalhar uma
política pública.
Eu acho que você está falando aí, por exemplo, a
Caixa Econômica podia fazer muito bem. O Banco do
Brasil podia fazer muito bem. Você imagina com que
tecnologia opera o Banco do Brasil, com que tecnologia opera a Caixa Econômica. O nível de tecnologia
para operar essas loterias. Então, quer dizer, isso aí
é café pequeno.
Então, como é pontual, eu acho até que a gente
devia buscar, ir atrás do Banco do Brasil e da Caixa
primeiro. Até proponho isso aqui. Porque como é de
Governo, não sei se o Senador José Nery concorda
comigo, fazer uma agenda com eles porque é pontual.
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As ferramentas estão prontas. Vamos usar em quê?
Agora precisa usar. Vamos esperar uma política pública
vir que dia? Não sei. Aí o Ivo diz: “Se há interesse das
autoridades brasileiras”, não sei se tem interesse das
autoridades, não. Sei que tem interesse da CPI que
está aqui. Não sei até que ponto. Um monte nem na
CPI vem. Então, não sei. Então, acho que nós precisamos resolver o pontual. Na hora que está resolvendo
o pontual, você ganha tempo.
O que você está falando, a Caixa, de 60 em 60
dias, dispensa computador, que dá para entidades aí
e tal. Acho que a gente podia... Eu vou marcar uma
audiência com o Presidente da Caixa e o Presidente
do Banco do Brasil... Você vai comigo, Senador José
Nery?
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Com toda
certeza.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA (PR-ES): Para tratar desse assunto, então, com a
Caixa e com o Banco do Brasil, que é o mais normal
tratar com os de casa primeiro, porque isso pertence
ao Governo, e o dinheiro é público.
Agora, se nós... Não vejo nenhum problema você
convidar essas empresas a cumprir um papel social.
E acho que muitas delas virão. Só não vieram ainda
porque não foram chamadas nem despertadas, até
porque não têm nem conhecimento do assunto.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exa., bem como os nossos ilustres debatedores dessa Audiência Pública, e
dizer que, fundamentalmente, eu entendo que o papel
do Estado Brasileiro é proteger direitos. E aqui estamos
falando de direitos de crianças e adolescentes. Logo, a
responsabilidade do Estado Brasileiro significa... Aliás,
tem que significar o compromisso de todas as suas
instituições e dos diversos poderes da República.
Considero que o Parlamento vem fazendo, nessa
questão, a sua parte, inclusive, há pouco mais de uma
hora atrás, participei de uma audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos, discutindo aquela situação
de desaparecimento de seis jovens, adolescentes, do
Município de Luziânia, como tantas outras questões
relacionadas à violência contra criança e adolescente, identificando causas, procurando a punição de
criminosos para os crimes de pedofilia, mas também
trabalhando para que o Estado Brasileiro se capacite,
ao mesmo tempo, se organize de forma efetiva, para
cumprir o seu papel.
Então, creio que, fundamentalmente, nós temos
que trabalhar na direção de fazer com que o Judiciário cumpra sua parte. Que o Poder Executivo cumpra
sua parte. Então, eu creio que os equipamentos necessários à implementação de ações e de... A partir
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dos compromissos assumidos aqui no TAC, pelas empresas operadoras de internet, de computação, todo o
sistema que implica realmente a necessidade de que
o Estado assuma a sua parte, inclusive deveria vir
concretamente definido, quando da discussão do orçamento, por exemplo, para 2011. Por que não prever
aos órgãos do Estado, da Polícia Federal, do Ministério Público e de outros, que tenham a possibilidade
de colaborar, nesse trabalho de acompanhamento e
monitoramento para que crimes cibernéticos que envolvem crianças e adolescentes sejam identificados,
sejam... A tempo e com a melhor da tecnologia, seja
utilizado para punir criminosos, creio que é tarefa fundamental do Estado, sim.
Agora, o Estado está fazendo sua parte, a parte
que compete ao Parlamento, estamos aqui tentando
fazer, como o senhor bem disse. Agora, eu diria que,
de forma supletiva, os órgãos públicos, e o senhor me
convocava para reunir com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, e com outras instituições governamentais, podem, sim, colaborar, cumprindo sua
função social, mas o grande desafio é tornar essas
questões ações próprias, definitivas do Estado e de
todos seus organismos, que podem colaborar, atuar
nessa questão.
Portanto, não só participarei da audiência que V.
Exa. agendar com as instituições citadas, bem como
quero que nós estabeleçamos compromissos, inclusive
para debater essa questão, e não só essa, mas outras
tantas relativas à proteção do direito da criança e do
adolescente, nós temos que levar essa discussão para
dentro da Comissão do Orçamento porque eu acho que
a Comissão do Orçamento, da qual eu faço parte, tem
se preocupado muito com obras... O Brasil precisa de
obra, o Brasil precisa de infra-estrutura, mas, sobretudo, o Brasil precisa erguer estruturas fundamentais, na
garantia dos direitos do cidadão, porque é isso que vai
nos conferir e garantir a verdadeira cidadania.
Cumprimento os nossos palestrantes, participantes dessa audiência, e desejo que possamos encaminhar questões concretas, e a CPI tem se empenhado
nisso, ao mesmo tempo, cumprimento V. Exa. por essa
determinação diuturna de defender, trabalhar para a
garantia desses direitos. Muito obrigado.
SR. THIAGO NUNES: Obrigado, Senador José
Nery. V. Exa. toca num ponto fundamental, que é a
questão da política... Implementação de uma política
pública interssetorial no país. Isso nós, realmente, ainda
carecemos e temos a expectativa de que a CPI consiga contribuir para o avanço também dessas questões,
como V. Exa. muito bem salientou.
Muito bem, então, esse é o fluxo que nós... De
encaminhamento, como o Ivo colocou, diariamente, nós
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filtramos a duplicidade de todas essas denúncias recebidas e as encaminhamos para a revisão pelo time de
revisores do Google. E os números... Pode passar.
E também eu queria mencionar, senador, que,
a partir de um... De um histórico termo de cooperação que foi assinado, em novembro de 2008, com o
Departamento de Polícia Federal e com a Secretaria
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, as denúncias relativas a URLs feitas, através
do site do DPF e também do Disque-100, que é o
Disque-denúncia Nacional, essas denúncias também
passaram a ser centralizadas nesse único banco de
dados. De modo que hoje o cidadão tem, além da opção do site denuncie.org.br, ele também tem a opção
de fazer a sua denúncia no site do DPF, que é o www.
pf.gov.br, através do formulário de denúncias on-line,
que está integrado a esse sistema, e também através
do site do Disque 100. É o próximo slide. Através do
Disque-denúncia Nacional, que é o Disque 100, que
também criou um site na internet-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Dr. Thiago, não dá para falar mais um pouquinho do Disque 100? O Disque 100... Acho que se tem
coisa ruim nesse negócio é esse Disque 100. Porque
o Disque 100 cria uma expectativa que não é verdade.
“Pedofilia é crime, Disque 100”. O pobre corre para o
orelhão, está vendo o vizinho abusando da criança e
vai, disca 100 e fica esperando a rádio-patrulha chegar.
Ele não sabe que isso vem para um call center que
tem hora que ninguém atende também não, em Brasília. Quando atende, copia lá, filtra aqui para depois
voltar para o Ministério Público local, para depois, se
o promotor não for um concurseiro, for promotor mesmo, ele tocar para frente. Se for concurseiro, ele bota
na gaveta. Porque o concurseiro fez o concurso por
causa do salário. Quer dizer, ele não é polícia, não é
Ministério Público, não é nada. Ele fez concurso para
Delegado Federal, passa, 24 anos de idade, saiu da
faculdade, a mãe vem chorando... “Ah, senador, meu
filho está num lugar de muito perigo”. “O filho da senhora é carteiro?” “Não, é polícia”. “E para que é que
ele foi para a polícia, se ele está com medo?” Então,
são os concurseiros. Faz um concurso aqui, outro ali...
“O que der para mim, eu passei”. Entendeu? Então, se
o promotor não for concurseiro, vai para frente. Se for
concurseiro, frouxo, que mija nas calças, a denúncia
fica na gaveta. Então, esse Disque 100 não é a melhor
coisa. Penso que ele veio numa boa hora, despertou,
foi a primeira sementinha. Foi bom.
O que nós temos que despertar, e aí não sei se
eu estou errado, é levar os Estados a criar seus próprios... E os próprios Municípios, porque o Município
está perto da população. Se você tem um disque lá no
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Município, vinculado ao quartel da polícia, uma série
de coisas lá, está mais próximo e chega mais rápido.
O próprio promotor local chega mais rápido. Porque é
o seguinte, o que chega nessa CPI aqui de coisa que
chegou nesse Disque 100 e não aconteceu nada, de
gente chorando... “A senhora fez denúncia já?” “Já fiz,
tem mais de um ano que eu disquei para o 100 e está
lá, Disque 100 e não aconteceu nada”. Aí, você disca na comarca, e eu determinei à Dra. Catarina que
tomasse conta só disso, na comarca, aí o promotor
vai... “É, chegou realmente aqui no mês de novembro
do ano passado... Mas era um colega, porque eu sou
substituto...”
E aí é o seguinte, as pessoas ficam criando expectativa num troço que não acontece. Então, eu estou
errado ou estou mais ou menos certo nesse trem?
SR. THIAGO NUNES: Senador, para esclarecer, o
Disque 100, ele tem duas modalidades de se... Eu não
posso falar, evidentemente, pelo Disque 100 porque
é um projeto do... Da Secretaria Especial de Direitos
Humanos e do Ministério da Justiça e eu não sou do
quadro desses dois órgãos públicos-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Aliás, numa reunião da Secretaria Especial de
Direitos Humanos eles disseram que essa CPI fez mais
mal ao Brasil do que bem. Deve ser o Sr. Paulo Vannuchi, o mesmo que fez esse Decreto para o Lula assinar,
que é o fim do mundo, o fim... Mau é esse Decreto que
o senhor fez. Que nós fizemos mais mal ao Brasil do
que bem, essa CPI, eles disseram. Porque meia dúzia
de técnicos, eles que sabem tudo, conhecem a vida da
pessoa, nunca botaram uma criança dentro de casa,
nem no colo. Não sabe nem o que está falando. Mas
são técnicos, essa história de Direitos Humanos... E
nós fizemos mal por quê? Porque nós criminalizamos
as pessoas que quer ter sua opção de 13, 14 anos
ter relação sexual, e agora virou crime tocar nessas
crianças, e nós criamos um problema.
Eu agora só falto ver chover para cima, Sr. Paulo
Vannuchi. Mas eu pretendo convocar ele aqui porque
eu quero ver ele falar isso olhando para mim.
SR. THIAGO NUNES: Então, senador, no que
diz respeito a... Existem dois canais de recebimento
de denúncias. Um é o telefone, que é o número 100,
sobre o qual eu não tenho dados, não tenho informações, não posso me pronunciar sobre ele. E a segunda
modalidade de recebimento de denúncias é através
do site, do website do formulário do Disque 100, na
internet. Nesse formulário do Disque 100 na internet,
cuja tela está reproduzida aqui, as URLs, as páginas
de internet denunciadas através desse formulário,
elas vão para a mesma base de dados de onde vão
as denúncias da Polícia Federal e também da Safer-
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Net, que é a base de dados que vai alimentar e tem
alimentado, por exemplo, a CPI aqui da Pedofilia, nos
requerimentos de quebra de sigilo, cujos números vou
apresentar daqui a pouco.
Então, no que se refere à aquisição, ao recebimento de denúncias através desse website, eu posso
atestar e posso empenhar minha palavra de que essas
URLs, elas têm o seu processamento e têm o seu encaminhamento célere não mais que 24 horas-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA (PR-ES): Vou pedir só para você repetir porque a
Dra. Catarina estava me passando o resultado de um
caso aqui.
SR. THIAGO NUNES: --eu estava fazendo a diferenciação entre os dois sistemas de recebimento de
denúncias pelo Disque 100, um sobre o qual eu não
posso falar porque eu não tenho os dados, não tenho
elementos para isso, é o número 100. Ou seja, é o canal
de denúncia por telefone. É aquele número 100, que a
população liga e faz uma denúncia. Eu não tenho dado
sobre isso, não sei quantas denúncias eles recebem,
não sei como é feito o processamento, não sei como é
feito o encaminhamento e não pertenço aos quadros,
não trabalho nesse projeto. Eu não poderia emitir um
juízo de valor sobre ele.
Agora, sobre o segundo canal de denúncias, que
é esse aqui, essa página na internet, mantida pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência
da República, esse formulário na internet, que recebe
única e exclusivamente denúncias de URLs, de páginas da internet, esse projeto é um projeto desenvolvido em parceria conosco e com a Polícia Federal. E as
URLs que são denunciadas através desse formulário,
elas vão para uma mesma base de dados, que é a
mesma base de dados onde estão as denúncias da
SaferNet e da Polícia Federal. E nessa base de dados
que são extraídos, todos os dias, as páginas do Orkut,
que o Google revisa, que o Google responde, cujos
números o Ivo apresentou aí, e nós confirmamos, e
que têm subsidiado os requerimentos de quebra de
sigilo da CPI, cujos números eu trouxe aqui também
e vou apresentar.
Então, o que eu quero deixar muito claro é que
o Disque 100, na internet, funciona, tem funcionado e
tem, inclusive, muito bem, e tem, inclusive, subsidiado
os requerimentos de quebra aqui da CPI.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): --Mas a minha fala é realmente com relação
ao telefone. Ao telefone, porque eu ainda disse: “As
pessoas correm para o orelhão e ficam esperando a
rádio-patrulha chegar”.
SR. THIAGO NUNES: Sobre o telefone, eu, realmente, não posso me pronunciar a respeito. Mas o
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Disque 100 na internet, funciona sim, tem funcionado,
está integrado a uma base de dados única, cujas denúncias estão subsidiando inclusive os trabalhos aqui
desta egrégia Comissão Parlamentar de Inquérito. O
próximo slide... As denúncias são essas aqui. Os números são esses.
Eu dividi os gráficos em dois momentos, pré-TAC,
ou seja, de janeiro de 2006 até junho de 2008, e depois o pós-TAC, para a gente ver o impacto que o TAC
teve nesse processo. Senador, entre janeiro de 2006
e junho de 2008, nós recebemos um milhão, 237 mil,
386 denúncias duplicadas, e 130 mil, 818 denúncias
diferentes.
Perceba, V. Exa., o índice de duplicidade que
existe nessas comunicações. São mais de um milhão e
200 mil denúncias duplicadas, apenas nesse período,
de janeiro de 2006 a junho de 2008. E a gente conseguiu, nos nossos sistemas, conseguimos desenvolver
sistemas que já rodam já há algum tempo e que fazem
essa filtragem automatizada. De modo que aquilo que
vai para a revisão do Google já foi feito o controle de
duplicidade, e aquilo que é encaminhado para as autoridades, como o Ministério Público, Polícia Federal
e CPI, não só houve a filtragem da duplicidade, mas
também já houve a comprovação de que aqueles casos são realmente casos em que há indícios de crime
e que não são, como o Ivo colocou, spam ou outros
conteúdos que, embora sejam conteúdos nocivos, não
se constituem ali estritamente o crime.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Isso
é muito relevante, porque, num cenário que a gente
está falando de recursos escassos, tanto computacionais como de pessoas, você ter esse tipo de filtragem
e focar no que de fato é importante, é fundamental, o
que permite que a gente consiga, de fato, investigar
e chegar à conclusão. Então, acho que esse trabalho
é excepcional.
SR. THIAGO NUNES: Obrigado, Ivo. Imagine,
senador, V. Exa. imagine se cada autoridade, cada órgão público tivesse que aturar um procedimento para
mais de um milhão e 237 mil denúncias para, depois
de alguns anos, concluir que 90,44% daqueles procedimentos eram duplicados. E essa filtragem, ela é feita
automaticamente e praticamente de maneira instantânea. O próximo slide.
Então, o percentual de duplicidade, como eu disse, 90,44%, e aí existe a série histórica, mês a mês, no
período pré-TAC, ou seja, é um índice que se mantém
mais ou menos estável, se manteve mais ou menos
estável ao longo desses anos, 2006, 2007, e meados
de 2008, e um exemplo da importância disso: Esse é
um ofício que nós recebemos, do dia 08 de fevereiro
de 2010, ou seja, há um mês e pouco atrás... Um ofício
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de um Delegado da Polícia Federal nos requisitando
informações acerca de um perfil no Orkut. E para o senhor ter ideia, senador, V. Exa. ter ideia da importância
disso, esse perfil, nós recebemos a denúncia dele em
agosto de 2007. E recebemos 4.888 denúncias duplicadas desse mesmo perfil do Orkut. O tal do Tenente
C., que já teve, a investigação já foi concluída, já foi
cumprida a busca, o caso já está concluso, o Google
já entregou os dados, já foi concluído esse caso, e
até hoje, 08 de fevereiro de 2010, a gente continua
recebendo ofícios, perguntando informações sobre o
Tenente C. O próprio Dr. Sobral, acho que investigou
esse Tenente C.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Realmente, passou na nossa unidade, acho que ano
passado ou retrasado, e essa é a consequência até
natural da internet, que a informação, a denúncia está
disponível para qualquer pessoa, não só no Brasil, mas
em qualquer lugar do mundo, e essa notícia, a notícia
do crime é encaminhada a várias instâncias, a várias
unidades, não só da Polícia Federal, mas como da Polícia Civil, do Ministério Público Federal, do Ministério
Público Estadual, e se realmente não tiver uma base
centralizada, que permita identificar a existência de
múltiplas simultâneas, o resultado é esse mesmo: É
todo mundo... O recurso já é escasso, ele é finito, sendo
mal gasto, mal utilizado, investigações que, na verdade,
deveriam estar concentradas em um único local.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
SR. THIAGO NUNES: Quatro mil, 888, duplicadas,
de uma única página. Então, esse caso, ele é um caso
que ilustra bem que, mesmo após dois, três anos, continuam surgindo investigações repetidas, investigações
em duplicidade, sobre o mesmo caso. Nesse caso, um
caso que já foi resolvido, que já foi elucidado.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: E o Tenente C.,
você sabe se ele está preso?
SR. THIAGO NUNES: Acho que não. Acho que
não foi possível localizá-lo porque parece que caiu
numa Lan House, alguma coisa assim. O Dr. Sobral
talvez possa dar mais detalhes.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Essa investigação foi conduzida em Minas, senador.
Eu posso levantar as informações. Realmente, eu não
me recordo do resultado, mas, pelo que me lembre,
houve um resultado. Mas fico de trazer à CPI assim
que tiver a informação.
SR. THIAGO NUNES: Bom, desses cinco mil
casos confirmados no período anterior ao TAC, 643
originaram aí a Operação Turko, que foi deflagrada
pela Polícia Federal e que cumpriu 107 mandatos de
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busca, em 21 Estados e também no Distrito Federal,
ou seja, em todo o país. Pode passar.
E pós-TAC? Bom, depois de assinado o TAC,
houve uma redução ali no número do índice de duplicidade, esse índice caiu de 90% para 82,78%; nós
recebemos, nesse período, 561 mil, 777 denúncias
duplicadas, e recebemos aí 116 mil, 903 denúncias
de páginas diferentes, ou seja, denúncias diferentes,
relativos a individualizados a perfis no Orkut.
Então, esse é o histórico, é o gráfico que mostra
o histórico das denúncias recebidas, é um gráfico que
é coerente com o gráfico que o Ivo mostrou anteriormente, que tem havido uma queda no número de denúncias recebidas em relação ao Orkut, embora tenha
havido um crescimento aí no número de notificações
proativas que o Google tem encaminhado ao Ministério
Público Federal, mês a mês, em razão das obrigações
previstas na legislação americana, que estão... Foram
incorporadas numa cláusula do TAC.
Então, no balanço, senador, entre janeiro de 2006
e fevereiro de 2010, nós temos, em relação ao Orkut,
247 mil, 721 denúncias diferentes, e um milhão, 799
mil, 163 denúncias duplicadas, 87,9%, o que mostra aí,
mais uma vez, a importância da gente ter a centralização do recebimento dessas URLs e a integração entre
os diversos órgãos públicos que recebem denúncias
relativas a páginas na internet.
Resultado também pós-TAC. Foram reportados
pelo Google 10.989 perfis que foram reportados ao
MPF de São Paulo. E 3.012 perfis identificados a partir
das denúncias encaminhadas pela SaferNet. Ou seja,
de julho de 2008, que foi a data da assinatura do TAC,
até o final de fevereiro desse ano, foram consumados
14 mil e um crimes relacionados a pornografia infantil
e a pedofilia no Orkut. Desses 14 mil e um casos confirmados, 11.427 casos foram encaminhados para a
CPI da Pedofilia, que já determinou a quebra de sigilo
de todos esses casos. Ou seja, 81,61% de todos os
crimes consumados, relativos à distribuição de pornografia infantil e os outros crimes associados à pedofilia, foram reportados aqui para a CPI e já tiveram o
sigilo quebrado, com base nesses requerimentos que
foram aprovados.
Então, foram vários requerimentos aprovados,
ao longo do tempo, e essa tabela mostra o número de
URLs, a origem dessas URLs, o período de apuração
dessas URLs, o Requerimento correspondente, que
determinou a quebra de sigilo e a data da solicitação.
Ao final, a CPI determinou a quebra de 33 mil, 117
perfis do Orkut... Sendo que a origem dessas quebras,
78,53%, tiveram origem na SaferNet, que encaminhou
para cá 25.910 páginas, e 21,47% foram... Tiveram
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origem no MPF, em São Paulo, que encaminhou para
cá 7.112 páginas.
Volta o slide anterior. A segunda angústia, senador, que eu queria compartilhar com V. Exa. é a
seguinte. Em apenas o primeiro Requerimento, que
está plenamente concluso, que as investigações foram concluídas e resultaram na Operação Turko. E
o primeiro Requerimento diz respeito a três mil, 265
URLs. As outras 30 mil URLs que tiveram a quebra de
sigilo determinada, ainda demandam aí um esforço
gigantesco para a triagem desses dados e planejamento aí das operações. Então, percebam os senhores que... Perceba V. Exa. que apenas 10% dos casos
que tiveram o sigilo quebrado tiveram, resultaram aí
numa... Operação, uma punição efetiva. Nós temos o
desafio de resolver os outros 90%, que estão pendentes. E isso, evidentemente, passa aí por uma série de
questões, que vão desde a automatização da triagem
desses dados até recursos humanos, equipamentos
para rodar as ferramentas-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Se, há dois anos atrás, a Polícia Federal reclamava que não tinha os dados para fazer as operações... Vai ter serviço à vontade...
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Senador, se me permitir... Até uma intervenção rápida, nesse processo com o Google, a Polícia Federal,
ela foi chamada num segundo momento, que era uma
briga, uma discussão antiga do Ministério Público com
a empresa, e a gente... Não penso que todas devam
fazer a mesma coisa, a gente focava em um trabalho,
o Ministério Público focava em outro, o nosso trabalho
resultou em algumas operações... O Ministério Público conseguiu também concluir bem a discussão com
o Google. E, por conta dessa divisão de tarefas, cada
um numa área específica no combate à pornografia
infantil, a Polícia Federal não participou e ainda não
participa oficialmente deste termo de cooperação firmado com o Ministério Público, a SaferNet e o Google.
Penso que seria até o caso da Polícia Federal integrar
essa... Integrar essa comissão, esse Grupo de Trabalho, para que a gente possa também participar da discussão de ferramentas, para que as forças da Polícia
Federal possam se juntar a esse grupo de discussão,
que é um grupo muito forte, é um grupo bastante representativo, para que a gente possa trazer também
toda a estrutura e a expertise da Polícia Federal para
essa parceria com o Google.
Na questão da CPI, especificamente, a Polícia
Federal faz parte, senador, como membro do grupo
assessor.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Mas por que não assinou?
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SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Porque, na oportunidade, nós não fomos convidados,
senador. Na oportunidade, não fomos convidados, e
acabou que a Polícia Federal não assinou e por isso
não participa dessas discussões. Acredito que seja o
momento-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Mas o que falta para assinar?
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Falta sermos convidados.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Quem é que convida?
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL: Aí,
senador, é quem participa do termo de cooperação.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Então, convide logo aí.
SR. THIAGO NUNES: Pelo lado da SaferNet, é
óbvio que o convite-SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Tenho certeza que a Polícia Federal, não posso falar
em nome do nosso Diretor, mas não tenho mandato
para isso, mas creio que a Polícia Federal se sentiria
bastante honrada em participar desse esforço comum.
E, na questão dessas quebras, senador-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Dr. Sobral, é óbvio que eu não posso falar pela Procuradoria da República de São Paulo toda, mas é mais que
um prazer ter a Polícia Federal como interveniente do
TAC SaferNet, assinou como interveniente, independentemente de qualquer assinatura. Nós já realizamos
trabalhos juntos, eu acho que a Polícia Federal faz um
trabalho exemplar. Então, independentemente dessa
assinatura, nós continuaríamos trabalhando juntos.
Mas, se preciso for, se vocês acharem conveniente,
vocês podem aderir, não tem problema. A SaferNet
interveniente... Falo aqui por mim.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Não, com certeza, nossa parceria é um casamento que
é permanente e é duradouro. E a falta da participação
oficial não impede, não impedirá-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Como já
não impediu outros desenvolvimentos de operações. É
porque até vou deixar claro que o senhor tocou nesse
assunto, mas é que, como eu falei no começo da minha
fala, a assinatura do TAC, ela veio em função de uma
ação civil que foi proposta contra o Google.
Então, naquele momento, para se extinguir a
ação, se viu conveniente as pessoas que estavam, as
partes assinantes, MPF, Google com interveniência da
SaferNet, que fossem as mesmas pessoas que participaram da ação civil proposta. E como eu disse, no
final dessa fala até, tenho maior orgulho de falar que
outros Ministérios Públicos estão querendo aderir ao
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TAC. Então, não vejo problema nenhum também de
outras autoridades que queiram combater o crime,
que envidem esforços, sei que a Polícia Federal é uma
delas, também o faça.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Com certeza, acho que chegou o momento de a gente avançar e penso, essa é a opinião, penso que a
Polícia Federal poderia e deveria estar participando,
tendo em vista que há uma série de medidas que são
discutidas nesse grupo de trabalho, que seria interessante a forças de repressão estarem aliadas, junto,
traçando o modelo, ajudando a definir a política, para
que não aconteça exatamente como aconteceu: Nós
estamos sendo chamados agora, num segundo momento, nós vamos atuar, com certeza, mas deixando
claro que nós ainda não recebemos oficialmente essas
informações. Nós fazemos parte do grupo da CPI, do
grupo assessor técnico-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Nós também não recebemos. Nós devemos estar aqui na CPI
só comunicando, Dr. Sobral, porque, na verdade, nós
vamos trabalhar todos juntos conjuntamente nela, independentemente de qualquer assinatura.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Para que não paire dúvida sobre a nossa atividade, e
me sinto no dever de prestar esse esclarecimento, a
Polícia Federal ainda não foi... Sim, senador.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Vou marcar para terça-feira da próxima semana, às 15h00, um ato solene para a gente assinar
aqui. Acho que essa CPI também foi a única CPI que
conseguiu juntar Ministério Público e Polícia... Polícia
e Ministério Público.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL: E a
gente se sente muito honrado dessa união. Gostamos
de trabalhar juntos. As instituições gostam uma das
outras e as pessoas também se respeitam e-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: E até
muito bom porque a gente pode trabalhar nesse compartilhamento de base de dados, compartilhamento de
avanços porque são dois órgãos, primordialmente a
polícia, que trabalham na investigação. E a gente tem
que complementar. Então, não tem por que cada um
trabalhar, e a gente sabe disso, tanto é que já trabalhamos, as unidades de São Paulo e daqui de Brasília
juntas, não tem por que a separação.
Então, penso eu que todo termo de cooperação
é muito bem vindo, com compartilhamento de informações, de dados-SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL: Se
fosse termo de competição, até que a gente pensaria
duas vezes. Mas termo de cooperação acho que nin-
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guém se furtará. E, pelo contrário, esse é o objetivo.
Então, só para-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): A diferença do combate ao crime em outros
países é que as pessoas se juntam para dividir a informação. No Brasil, ao longo do tempo, a vaidade é
tão grande que “a informação que tenho é minha. Esse
negócio é meu. A outra é sua”-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: E só
quem ganha é a criminalidade.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): --e houve um momento desse embate, lá
atrás, que estava a SaferNet e o Ministério Público de
São Paulo, que, infelizmente, se achava que isso era
uma luta do Ministério Público de São Paulo. Como o
trem cresceu e virou um monstro desse tamanho, não
dá para o Ministério Público sozinho tomar conta disso.
Então, eu peço que-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: A gente
até quer que outros Estados-[falas sobrepostas].
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Exa., acho que até um processo de amadurecimento,
estava até fazendo uma comparação, uma analogia,
que a gente estava numa escuridão completa, pela
falta de informação. Então, estávamos numa casa escura. De repente, acenderam a luz e vieram as informações. A luz nos cegou um pouquinho no começo.
Então, nós estamos agora aprendendo a caminhar e
vendo realmente quais são os caminhos que nós temos que percorrer. E nós vimos que sozinho ninguém
vai ser possível de atender a essa demanda, que é
muito grande. São milhares de procedimentos por
mês que realmente vai exigir um trabalho cooperado,
um trabalho articulado, não só da Polícia Federal, mas
também com as outras polícias, com o Ministério Público Federal, com outros Ministérios Públicos, e com
a justiça, e depois com as áreas periciais, que vão ter
trabalho... Ou seja, é todo um processo que tem que
ser pensado, amadurecido, para que a gente não aja
em saltos. Consiga passar um obstáculo, venha outro,
depois outro... Então, nós temos que definir realmente
um modelo, um bom projeto, uma boa política para que
a gente consiga ter eficácia.
Trabalho nós temos muito. Agora, a CPI recebeu, acho que quebrou o sigilo desses milhares de
perfis; nós temos que construir um grupo de trabalho
para analisar o perfil; analisado o perfil, pedir a informação das operadoras; quando vier a informação das
operadoras, desenvolver o trabalho cooperado com o
Ministério Público para fim de cumprir buscas-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Isso que
ia falar agora. E tem outra coisa, Dr. Sobral, a gente
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tem que focar. Então, a gente tem informações. A Polícia Federal, ela recebe informações por um acordo
feito com a Interpol, com... Então, o que acontece, senador? A Polícia Federal, ela recebe as mesmas informações que o Google nos manda através do Termo
de Ajustamento de Conduta... A Polícia Federal recebe
as mesmas informações e mais informações do que
a gente recebe, em função do Termo de Ajustamento
de Conduta, através de um órgão, de um acordo que
a Polícia Federal tem com um órgão americano. Então,
a gente pode estar investigando duas vezes a mesma
coisa, o que significa dizer, a adesão da Polícia Federal ao TAC, ela só vem complementar o que eles já
recebem. Então, a gente faz uma... Um trabalho com
uma duplicidade de esforços humanos, financeiros, o
senhor sabe muito bem, tão bem quanto eu, que não
podemos despender esforços humanos nem financeiros com uma criminalidade desse tipo.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL: E
duas entidades fazendo a mesma coisa sem coordenação, corre o risco das duas fazendo a mesma coisa
ou de nenhuma estar fazendo, acreditando que a outra
está fazendo, que acho que é mais o caso, inclusive.
Então, realmente nós temos-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: E a gente
pode fazer uma adesão conjunta, juntamos o Termo
de Ajustamento de Conduta a esse acordo feito com
a Interpol, e aí todo mundo faz uma...
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Sem problema-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Para
conseguir mesmo focar e individualizar... Roubamos
a fala do Thiago toda aqui.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Tem muito trabalho pela frente.
SR. THIAGO NUNES: Eu só queria, Dra. Priscila, essa discussão é extremamente importante. E eu
acabei, de certa forma, sendo surpreendido por ela,
mas, quando eu incluí esse slide, eu tinha a intenção
de chamar atenção de todos os senhores para esse
desafio. Qual é o desafio? Imagine uma cidade com
30 milhões de habitantes. Agora, pega essa cidade e
coloca na internet. É o Orkut. O Orkut tem 30 milhões
de habitantes. Tem 30 milhões de pessoas interagindo,
se comunicando, trocando foto, trocando mensagem,
marcando encontro etc.
Então, numa cidade de 30 milhões de habitantes, com pessoas interagindo, é claro que vai ter crime. Então, nessa cidade, que se chama Orkut, com
base nos dados extraídos aí, do cumprimento do TAC,
nós temos 700 crimes que são praticados por mês; 23
crimes, em média, são consumados por dia. É quase
um crime por hora. E como é que o nosso sistema de
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justiça responde a isso? O nosso sistema de justiça
responde com pelo menos três meses de atraso para
deferir o primeiro pedido de quebra de sigilo. Essa é a
média que tem levado a Justiça Federal do Estado de
São Paulo para poder apreciar o primeiro pedido de
quebra de sigilo, que é formulado pelo Ministério Público Federal a partir desses crimes que são, como eu
disse, essas estatísticas são as estatísticas extraídas a
partir da média dos casos confirmados de pornografia
infantil e pedofilia, de julho de 2008 para cá. Foram 14
mil e um casos; se a gente dividir 14 mil pelo número
de vigência do TAC, dá 700 crimes por mês. Se dividir
por dia, dá 23; se dividir por hora, dá quase um crime por hora nessa cidade monumental, essa cidade
virtual, que se chama Orkut, que tem 30 milhões de
brasileiros, convivendo e interagindo.
Esse é o desafio. Como é que vai compatibilizar
o prazo, o tempo necessário para reagir a esse fenômeno, com o prazo da burocracia estatal, com o prazo
dos ritos processuais, que são aí extremamente lentos
e absolutamente incompatíveis com a urgência que demanda a investigação desses casos, com a urgência
que é necessária para oferecer uma resposta à vítima,
à sua família, e enfim, tentar oferecer uma resposta
que não seja restauradora, mas que, no mínimo, seja...
Que não seja reparadora, que ninguém vai conseguir
reparar esse trauma desse crime, desse abuso, mas
que pelo menos tenha ali um efeito de punição ou de
prevenção geral, para evitar que futuros criminosos
utilizem aí esse... O site de relacionamento para praticar esse tipo de crime.
Então, esse é o desafio, e eu acho que a gente
deve refletir, pensar muito seriamente sobre esses números. São 33 mil quebras de sigilo determinadas pela
CPI, e 30 mil perfis, páginas ainda, enfim, pendentes
de análise e de investigação. Então, nós temos que
refletir sobre esses números e ver o que nós vamos
fazer com esses números, com esses dados, com
essa realidade aí.
Essa Audiência Pública começou às 11 horas; já
são duas e meia. De lá para cá, pelo menos três crimes novos já foram praticados aí, e que precisam de
uma resposta do Estado.
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Só queria
encerrar, rapidamente, até com base no que o Thiago
falou, por isso que a gente, mais do que nunca, até
porque a CPI, como o senhor bem disse, está finalizando, então, imagina se a gente continuar tendo esses números mês a mês, daqui para frente, acho que
todos os órgãos da Polícia Federal e todos os órgãos
do Ministério Público Federal, todos os MPs estaduais,
se a gente começa a ter uma demanda dessa, mesmo
trabalhando conjuntamente, vai ser muito difícil a gen-
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te conseguir uma quebra com a... Pelo menos com a
rapidez que a CPI conseguiu, de 11 mil perfis, como a
gente viu. Mas, repito, acho que tem que ter um esforço
conjugado, não só polícia, não só MP, não só sociedade
civil, Google, nas questões do rache, nas questões que
podem trabalhar tecnicamente em cima... Todo mundo
para a gente se ajudar porque, obviamente, a união faz
a força... Estou vendo que o Ivo já me olhou de soslaio
aqui... Mas, enfim, não estou colocando só os órgãos
públicos aqui no meio, mas estou também colocando
o Google, como colocaria qualquer outra empresa que
estivesse aqui sentada, nessa ajuda a nos organizarmos da melhor forma possível, inclusive com aquela
ideia que passamos a vocês, que eu falei do rache, do
erregezinho, em função de cada imagem.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Acho que a participação do Google nas ações está
implícita. A parceria público-privada é indispensável.
SR. IVO DA MOTTA AZEVEDO CORREA: Sem
a menor dúvida. Por isso que nós estamos aqui hoje.
Agora, só chamar atenção para o dado do Thiago, que
é muito sério, e bom até que tenha sido o Thiago que
levantado e não eu... Que a gente tem essa discussão
da demora, da quebra... O fato é que nós temos 30
mil URLs com a quebra já deferida. Os dados já estão
aqui. O Estado já... Estão na posse das autoridades e
que precisam ser investigados. E, como eu disse, acho
que voltando à questão da prevenção geral, acho que
tem muita coisa que a gente pode fazer na tecnologia, muita coisa que a gente pode fazer de prevenção,
mas se as pessoas passarem a ser punidas e, cada
mês, tiver meia dúzia de pessoas punidas pelo crime,
sem dúvida, o comportamento no Brasil vai mudar.
Acho que a CPI já fez... Isso é um passo que a CPI
tem dado, até fora da questão do Orkut. Quer dizer,
pedófilo no Brasil hoje não acha que vai... Que a vida
é tranquila. Tem a CPI, mostrou, prendeu... Precisa
fazer a mesma coisa no que diz respeito ao ambiente
na internet. Nós temos 30 mil URLs que tiveram seu
sigilo quebrado. Não tem mais... “Ah, porque o Poder
Judiciário demora para quebrar”, “não demora”... 30
mil dados de possíveis crimes que estão à disposição
das autoridades.
Então, é muita coisa, acho que o desafio é enorme, e eu acho que vamos avançar na tecnologia, vamos
avançar na prevenção, vamos avançar... O Google está
aqui hoje porque está comprometido com essa causa
e estará sempre, independente até das providências
do TAC. Agora, me parece que a gente tem que mostrar para a sociedade que isso... Todo esse esforço
comum resulta em resultados concretos graves. Que
acho que é o elemento que está faltando para a gente completar uma cadeia de esforços toda. Isso vem
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afeito às operações que foram feitas. Não estou, de
maneira nenhuma, colocando em xeque isso. Estou
dizendo que a gente, de fato, tem material hoje para ir
muito além do que já foi feito.
SR. THIAGO NUNES: É isso, senador. Só queria
reforçar a minha alegria, estou vibrando aqui com essa
possibilidade, enfim, da Polícia Federal vir a integrar o
TAC. Obviamente que...
SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: [pronunciamento fora do microfone].
SR. THIAGO NUNES: Como os outros Ministérios
Públicos, obviamente, eu posso, devo falar em nome da
SaferNet, como fundador e Presidente da instituição.
E eu vibro com essa possibilidade-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Olha,
não sou fundadora nem Presidente da instituição da
Procuradoria da República de São Paulo. Só estou
querendo deixar bem claro. Falo por mim-SR. THIAGO NUNES: Claro. Por isso que eu falo,
em nome da instituição, dizendo que é extremamente
bem-vinda essa adesão, essa abertura, porque o gargalo é muito claro. Em quatro anos-SRA. PRISCILA COSTA SCHREINER: Até podemos fazer outros termos. Compartilhamento 24 por
sete... Os mecanismos de investigação têm mais é que
ser compartilhados todos.
SR. THIAGO NUNES: Em quatro anos, são dois
milhões e 300 mil denúncias relativas ao Orkut. A gente deu uma contribuição, fazendo o primeiro filtro da
duplicidade. Chegamos a 247 mil páginas diferentes.
Dessas 247 mil páginas diferentes, 33 mil tiveram o
sigilo quebrado. Dessas 33 mil, três mil geraram uma
operação histórica, que foi a Operação Turko, deflagrada pela Polícia Federal em 2009.
Então, quer dizer, as outras 30 mil podem gerar
várias outras operações... Várias outras operações
muito maiores do que a Operação Turko inicialmente.
E eu tenho certeza, que se todas essas instituições
que estão aqui representadas se derem as mãos e começarem a... Num regime de força, como se deram na
Operação Turko e esquecerem e colocarem de lado aí
as vaidades e os interesses institucionais, com certeza, o resultado vai ser absolutamente... Enfim, motivo
de orgulho para todo mundo.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL: Se
permite um aparte, Thiago, não queria, de forma alguma, senador, passar a impressão de que nós temos
a pretensão de resolver o problema, pelo contrário,
não temos, não. E conscientes disso, sabemos que
somente uma solução construída com várias mãos é
que terá a chance de sucesso.
Então, a Polícia Federal, ela não vai resolver, não
tem condições de resolver. Mas, com certeza, ajudar a
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apoiar no combate, nessa ação que está sendo construída, uma batalha de tanto tempo, tenho certeza que
nós temos condições de ajudar, sim. E, só concluindo,
nos resta prestar as homenagens ao Ministério Público
Federal, em geral, e à Procuradoria da República em
São Paulo, à CPI, ao Google e à SaferNet que, conforme apresentado hoje, senador, tem resultados muito
bons, excelentes, no campo da prevenção, no campo
da primeira fase da repressão, que é a disponibilidade da informação, e agora compete a nós, sociedade,
Estado, a melhorar nosso mecanismo de repressão
para dar certeza ao criminoso que, se ele cometer um
crime contra uma criança e adolescente, um crime tão
grave, ele será levado à justiça, será julgado, se condenado for, pagará por seus atos, demonstrando que
a internet e o Brasil não são uma terra sem lei. Aqui
tem lei, tem ordem, a gente tem que fazer cumprir as
nossas normas. Obrigado, senador.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Obrigado, Sobral. Obrigado, Thiago, Dra.
Priscila e o Ivo. Esse dia é um dia importante para nós,
como disse no começo. As informações dos avanços
que tivemos até agora... Algumas dificuldades que,
há dois anos atrás, pareciam monstruosas para que
chegássemos aonde nós chegamos, e que foram superadas, do ponto de vista de termos as informações,
agora existem outras dificuldades a serem superadas.
E, certamente, Deus me deu sabedoria para juntar essa
assessoria dessa CPI, esse grupo cooperador da CPI
no começo, para que nós pudéssemos, e não chegaria
sem esse grupo que envolve polícia e Ministério Público, técnicos da Casa, servidores da Casa, para que
chegássemos aqui, e nos valendo do instrumento que
a CPI, tem que é esse poder de justiça e de polícia, e
aí me preocupa porque, ao encerrar essa CPI, essas
quebras de sigilo que virão, como se dará na justiça,
com quantos meses entregarão, quando podemos fazer isso com muita velocidade e muita rapidez. Mas
estamos cumprindo o papel, de fato, é temporário, e
que nós não percamos a visão porque essa é uma
causa, e o homem é levado pela causa. E a causa não
permite que nós paremos.
Eu penso que, da próxima semana, a gente pode
marcar esse encontro, Dr. Thiago, com a Caixa Econômica Federal... Thiago, na próxima semana, nós podemos marcar esse encontro com a Caixa Econômica
Federal, com o Presidente da Caixa Econômica Federal, aí eu convoco Ministério Público, Polícia Federal e
SaferNet para irmos juntos à Caixa, ao Banco do Brasil,
e também podemos, na próxima semana, fazer esse
encontro aqui e assinar esse termo aqui junto, acho
que, mais do que justo e mais do que necessário, diante
da demanda que está posta diante de nós.
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Eu gostaria também, Dr. Thiago, que nós tivéssemos um Delegado de Florianópolis, que comandou
uma investigação que demandava atenção da Microsoft,
e eu tratei isso muito reservadamente, porque acho
que não tinha mais necessidade de expor a Microsoft,
como fizemos com o Google, e a Microsoft entendeu,
até porque esse Delegado conseguiu um mandado de
prisão contra o Diretor da Microsoft e contra a Diretora também, e eu acabei conciliando isso, não deixei
prender, e aqui no gabinete, e um Delegado que me
parecia assim, bronco, nem eu estava entendendo,
nem ninguém da Microsoft estava entendendo o que
ele estava querendo, mas começou a investigação
numa Lan House, e fez assim, de forma muito sutil, e
ele queria ir era para os Estados Unidos, junto com o
pessoal da delegacia dele, e tentando fazer eles entenderem o que ele estava querendo.
Ao final, eles entenderam, os Estados Unidos, e
ele trouxe o que ele precisava. E esse homem montou um inquérito virtual que eu gostaria que a Polícia
Federal e o Ministério Público vissem o que esse cara
conseguiu. E esse cara, não tem Juiz no mundo que
se livra daquilo para dizer que o cara... Arrumar uma
brecha qualquer para colocar o cara na rua. Aquilo
vai para frente do laptop dele e eu, sinceramente, fiquei orgulhoso daquele Delegado e orgulhoso de ver
como as pessoas que têm vontade de fazer, ela chega
a algum lugar. E é muito importante que nós... Olha,
eu fiquei sem saber como passar isso para o Brasil,
mas entendi que nós, a Comissão da CPI, podíamos
ver isso primeiro, juntos, com ele, e ele mostrar nessa
capacidade do Juiz, clicar aqui e abrir lá onde o Juiz
colocou dizendo criança tal, fulano de tal. E fulano de
tal aparece aqui, clicando no MSN e, ao mesmo tempo, o outro recebendo com a web aberta, e esse aqui
ensinando o outro a estuprar criança de cinco anos.
Aquilo, para mim, acho que o cara tem que ser
fora do normal para arrumar um emprego no Google.
E esse Delegado me surpreendeu. Ele me surpreendeu. E surpreendeu a própria Microsoft, ele. Tem um
inquérito virtual montado, com muito detalhe, com muita
clareza, um troço impressionante. Eu posso estar impressionado porque sou leigo... Porque sou leigo. Mas
tenho convivido, tenho convivência. Acho que é muito
importante, e eu gostaria também de que, marcado
quarta ou quinta-feira para irmos à Caixa Econômica,
e nós nos reunirmos informalmente, porque eu avisei
que iria convidá-lo para vir e trazer porque... Porque
as prisões aconteceram de forma também reservada,
pessoas importantes lá, de Tribunal, de uma série de
coisas estão todos presos, gente de São Paulo, do
Ceará... Abriu uma rede que ele acabou pegando a
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partir de uma Lan House, e acho que seria de muito
bom tom que nós falássemos com ele.
SR. CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL:
Me permite um aparte? A grande vitória desse nosso
colega lá de Florianópolis foi fazer uma empresa internacional de comunicação cumprir a nossa legislação e
fornecer o conteúdo, com ordem judicial brasileira, de
um crime, um conteúdo criminoso que estava armazenado nos seus sistemas, um conteúdo de um brasileiro, que estava localizado no Brasil e que cometia
crimes contra brasileiros, mas que, por circunstância
da própria empresa, ela armazenava essa informação
nos Estados Unidos. Então, a grande vitória foi conseguir convencer uma empresa que está estabelecida no
Brasil a cumprir a nossa legislação.
E se a gente espera, senador, que, para evitar
que casos semelhantes não aconteçam mais, que as
empresas internacionais, que prestam serviço no Brasil,
cumpram a nossa legislação, acatem a nossa Ordem
Judicial, forneça o conteúdo de brasileiro que comete
crime contra brasileiro, ainda mais contra criança e
adolescente brasileiros, e nesse sentido, o Projeto de
Lei da CPI, o 494/2008, que foi aprovado, ele prevê
essa situação, obrigando as empresas internacionais
que aqui mantenham seus escritórios, que cumpram
a nossa lei. Então, seria muito importante para o combate ao crime na internet, especialmente o combate à
violência sexual contra criança e adolescente, que esse
projeto pudesse vir a ser analisado, e se tudo caminhar
bem, aprovado por essa Casa e pela Câmara.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Com certeza. Eu, encerrando a minha fala
com relação a ele, aproveito para parabenizá-lo mais
uma vez, um Delegado de Polícia Civil, pessoa extremamente dedicada, um cão farejador, nunca perdeu um
sequestro, todos sequestros que investigou prendeu,
tirou a vítima viva e um sujeito importante para a gente
ouvir. Uma cooperação muito forte. Penso até que tecnologia... A SaferNet, que mexe com tecnologia e tal...
É um troço simples. Eu não sei o que é simples nisso,
mas se ele está dizendo que é simples, é simples. E
qualquer um podia dispor disso, delegado, todo mundo,
gente que está lidando com questão de criança...
Então, na próxima semana, acho que quarta ou
quinta-feira nós podíamos depois determinar o horário
disso, marcar essa audiência na Caixa, o Dr. Renato...
A gente podia trazer o Dr. Renato para que ele pudesse fazer essa apresentação para a gente.
Eu agradeço muito a participação de todos vocês. Antes de encerrar, tendo quorum regimental,
fica aprovado o Requerimento que determina a ida da
Dra. Tatiana, Dr. André Ubaldino, e o servidor Augusto
Panisset a Paulo Afonso, na Bahia, para poder ouvir
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pessoas interessadas a essa CPI e, na verdade, são
pessoas que precisam ser ouvidas pela psicóloga e
com acompanhamento do Ministério Público por determinação dessa CPI.
Havendo quorum regimental, coloco em votação.
Está aprovado.
Está encerrada a sessão. – Senador Magno Malta, Presidente.
Sessão encerrada às 14h49.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CRIADA PELO 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.
ATA DA 68ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 68ª Reunião, realizada em
6 de abril de 2010, às dezesseis horas e seis minutos,
na Sala nº 2 da Ala Senador Nilo Coelho. Na oportunidade foram aprovados os Requerimentos n.º 420/10,
requer seja convidada a Dra. Maria Angelita de Lucena e
Melo Sousa, Delegada Titular da Delegacia de Proteção
e Defesa dos Direitos da Mulher, para prestar esclarecimentos perante esta CPI em caráter reservado; n.º
421/10, requer seja convidada a Dra. Bárbara Arraes
Alves Lima Monteiro, Delegada Titular da Delegacia de
Proteção à Criança e ao Adolescente DPCA/AL, para
prestar esclarecimentos perante esta CPI em caráter
reservado; n.º 422/10, requer seja convocado o Sr. Cícero Flávio Vieira Barbosa, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos perante esta CPI; n.º
423/10, requer sejam convocados o Sr. Abelardo José
Leite de Lima e o menor B.J.N.L, na qualidade de testemunha, para prestarem esclarecimentos perante esta
CPI; n.º 424/10, requer seja convocado o Sr. Fabiano
da Silva Ferreira, na qualidade de testemunha, para
prestar esclarecimentos perante esta CPI; n.º 425/10,
requer seja convocado o Sr. Anderson Farias Silva, na
qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos
perante esta CPI; n.º 426/10, requer seja convocado o
Sr. José Reinaldo Bezerra, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos perante esta CPI;
n.º 427/10, requer seja convocado o Sr. José Alexandre Alves Ferreira, na qualidade de testemunha, para
prestar esclarecimentos perante esta CPI; n.º 428/10,
requer seja convocado o Sr. Joau Ferreira Santos, na
qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos
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perante esta CPI; n.º 429/10, requer seja convocada
a Sra. Maria Isabel dos Santos, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos perante esta
CPI; n.º 430/10, requer seja convocada a Sra. Márcia
Sueli de Machado e o menor W.F.M, na qualidade de
testemunha, para prestarem esclarecimentos perante
esta CPI; n.º 431/10, requer seja convocado o Sr. Lenilton Tenório de Lima, na qualidade de testemunha,
para prestar esclarecimentos perante esta CPI; n.º
432/10, requer seja convocada a Sra. Maria Barbosa da
Mata e o menor L.E.P.M, na qualidade de testemunha,
para prestarem esclarecimentos perante esta CPI; n.º
433/10, requer seja convocado o Sr. Edinaldo da Silva Santos, na qualidade de testemunha, para prestar
esclarecimentos perante esta CPI; n.º 434/10, requer
seja convocada a Sra. Márcia Maria da Silva, na qualidade de testemunha, para prestar esclarecimentos
perante esta CPI e n.º 435/10, requer seja convocado
o Sr. Anderson Marcelo Feliz Palmeira, na qualidade
de testemunha, para prestar esclarecimentos perante
esta CPI. A Comissão decidiu pela apresentação de
Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para
prever a infiltração de agentes da polícia na Internet
com o fim de investigar crimes contra a liberdade sexual de criança ou adolescente”.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares
membros da Comissão: – Magno Malta (PR-ES) –
Presidente, – Eduardo Azeredo (PSDB-MG), – Paulo Paim (PT-RS), – Romeu Tuma (PTB-SP), – Sérgio
Zambiasi (PTB-RS), – Papaléo Paes (PSDB-AP).
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Havendo quorum regimental, declaro, em
nome de Deus, aberto os trabalhos que visa investigar
a pedofilia no Brasil.
Sr. Vice-Presidente Romeu Tuma, eu estou de
posse de alguns requerimentos que tratam sobre o
caso Arapiraca, o caso de Alagoas. Eu estive lá, reunido com as delegadas do inquérito, com o Ministério
Público, um inquérito bem feito, duas delegadas competentes, corajosas, porque é um Estado difícil, muita
pressão, que envolve monsenhor, envolve padres. É
um caso emblemático, porque foi o caso que obrigou
o Papa a se manifestar pela primeira vez, assumindo
os casos de abuso na igreja aqui no Brasil. Fui e fiz
questão de falar publicamente que nós precisamos –
e aí falei em nome da CPI – separar a instituição dos
abusadores, porque um indivíduo que abusa de uma
criança, ele nunca foi padre. Ele foi para lá se valer da
sua condição de insuspeito, uma pessoa defensável,
Senador Papaléo, para poder abusar de criança.
Quer dizer, é ruim porque o monsenhor, que as
imagens não mentem, as imagens aí cassou e meteu
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na cadeia um governador, que está na cama, fazendo
sexo com um menor. Então é um homem de 84 anos,
que vem aí tendo a confiança ao longo de tantos anos.
Quer dizer, é uma população entristecida e eu fiz questão de separar isso: uma coisa é a instituição, outra
coisa são os abusadores, aqueles que estão sendo
denunciados. Existe um inquérito em curso, uma investigação em curso. Agora com muito material e duas
delegadas que, a mim, me cheirou muito bem, porque
são muito corajosas, um Ministério Público disposto a
responder para a sociedade, até porque o Ministério
Público em Alagoas já tem uma experiência, porque
cortou na própria carne. Em janeiro do ano retrasado,
eu estava de férias em Alagoas, quando fui chamado
pela esposa do promotor da Infância da capital, promotor da Infância. Ela foi com a mídia no meu hotel, eu
de férias, levar para mim documentos em que o promotor da Infância, o marido dela, abusava dos filhos
pequenos. O Ministério Público o prendeu, prendeu e
abriu o inquérito de expulsão. Então o Ministério Público de Alagoas, eu quero parabenizar o procurador, os
promotores do GENICOC, do grupo de investigação,
e as delegadas do caso.
Nós, hoje, vamos votar a convocação. Os monsenhores e os padres estão convocados, mas das vítimas e os seus parentes, das pessoas no entorno, os
denunciantes que denunciam, que já fizeram denúncia
de abuso dos seus filhos e que nós ouviremos. Para
não revelar os nomes... Vamos votar a convocação do
Cícero Vieira Barbosa, que é adulto; do B.J.N.L., que
tem doze anos de idade; Fabiano da Silva Ferreira, que
é vítima; Anderson Ferreira da Silva, vítima; José Reinaldo Bezerra, que é envolvido no caso, ex-coroinha;
José Alexandre da Silva Ferreira; Joau Ferreira Santos;
Maria Isabel dos Santos; esse é menor, M.F.M.; Lenilton
Tenório de Lima; L.M.P.M.; Reinaldo da Silva Santos;
Márcia Maria da Silva, Anderson Marcelo Palmeiras;
e o convite às Delegadas Bárbara Arrais Monteiro e
Maria Angelita de Lucena e Melo, que serão ouvidas
reservadamente.
Só para explicar mais, esses nomes que estão
sendo convocados, estão sendo convocados a pedido
do inquérito, a pedido, no entendimento de que a CPI
dispõe de instrumentos mais céleres do que o inquérito, V. Exa. é delegado e sabe disso, que os nossos
instrumentos dão celeridade.
De maneira que, havendo quorum regimental,
os Srs. Senadores que aprovam essas convocações
permaneçam como estão. Está aprovado.
Eu gostaria, antes de passar a palavra a V. Exa.,
aproveitar para que a gente possa aprovar também...
Para ganhar tempo, eu estou querendo ir... como nós
temos muita gente, sexta, sábado e domingo, eu estou
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querendo fazer o trabalho sábado e domingo lá. Então chegar na sexta-feira, dia 16, 17 e 18. Dia 19 é na
segunda. 16, 17 e 18, esses três dias, porque, como
tem muitas vítimas a serem ouvidas, muitas pessoas
envolvidas no caso, demanda um pouco mais de tempo, e eu, então, estou propondo para essa data, uma
data também acordada com as delegadas do inquérito,
que pediram para Arapiraca, em Alagoas.
Os senadores que aprovam a data permaneçam
como estão. E, havendo qualquer intempérie, que eu
esteja autorizado para poder modificar essa data.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Perfeito.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Está aprovado. V. Exa. tem a palavra.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): V. Exa. tem
o nosso apoio para decidir, visto o trabalho excelente
que vem desenvolvendo, com a coragem de imediatamente comparecer aos locais onde surgem qualquer
tipo de acusação, que possa levar a comissão a uma
apuração mais profunda em auxílio, principalmente,
à polícia.
Eu só queria falar uma palavrinha, Presidente,
porque a prática de crime é individualizada, cada um
que o pratica é o responsável por ele. A pedofilia é um
crime grave, hediondo, que merece toda a repulsa,
apuração policial, cadeia e prisão para os pedófilos. O
que eu estou dizendo é que, quando Jesus ressuscitou,
ele veio a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Pedro
disse que sim. Então disse: “Sobre você será construída a minha igreja”. Então é uma organização religiosa que representa o pensamento de Cristo. Tantos os
evangélicos, como os cristãos e todas as áreas que
praticam a religião. Então ela não pode ter uma responsabilidade cooperando com aqueles que praticaram
o crime. Então eu acho que essas acusações que se
faz contra o Papa são delicadíssimas. Como se viesse
um pastor evangélico que preside uma igreja, porque
um pastor praticou um crime desse, ele teria que ser
responsabilizado para responder sobre o crime.
Então eu só queria deixar claro que os padres
que praticaram o crime, além de não poderem mais
vestir a batina, serem expulsos, evangélico ou não,
mulçumano ou não, tem que responder pelo crime
perante a Justiça Comum. Então era só isso que eu
queria deixar registrado aqui, com V. Exa.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Aliás, a CCJ, penso, vota amanhã um voto
de aplauso meu ao Papa, porque acho que ele foi o
corajoso, quando ele veio a público pedir aos países
emergentes, sem lei, que criassem e que tornassem
crime hediondo o abuso de criança, e assumiu os crimes na Irlanda, os crimes no mundo e assumiu os
crimes no Brasil. Acho que a igreja, a instituição, só
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erra quando descobre que o seu sacerdote cometeu
abuso de criança e, como prêmio, transfere ele de
paróquia, para ele poder abusar mais em outro lugar.
Só erra aí.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Ele determinou as providências.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Mas temos que separar. A gente ouviu aqui
um diretor do Flamengo. Não é o Flamengo que é pedófilo, é um indivíduo que está dentro de Flamengo e que
está sendo acusado de abusar de criança, quer dizer.
Então V. Exa. ressalva muito bem. Agora o importante
é que a instituição, seja igreja evangélica, seja templo
budista, seja mulçumano, seja judeu... Você pega um
sacerdote, que o cara diz que foi Deus que chamou ele,
que a vocação foi Deus que lhe deu, Deus o convocou
para cuidar de gente, e o sujeito vai para lá cuidar da
sua tara, vai para lá cuidar da sua lascívia, dos seus
interesses carnais, esse filho de uma égua nunca foi
padre, nunca foi pastor, nunca foi nada. Ele foi para
lá saciar a sua tara, e por isso V. Exa. está certo: tem
que pagar. E, hoje, minimamente, já tem lei. Nós já
criamos nessa CPI... Mudamos o quadro. Não temos
ainda nada tão bom quanto os Estados Unidos, que é
o rastreamento, os trinta anos, o tipo penal, que nós
precisamos entregar para a sociedade. Mas nós já temos, e o bom é que a polícia hoje... E parabéns para
a polícia do Brasil, no caso, no foco de pedofilia, o Ministério Público. A própria imprensa focada... Eles vão
cobrir o caso de um pedófilo, vai com um sentimento
de vida, de pai e de mãe querendo justiça. O jornalista
até se esquece...
Tem um caso que nós vamos... Ao escrever um
livro para sobre essa CPI, eu vou escrever, o Senador
Romeu Tuma estava comigo, nós dois na CPI, em São
Paulo. Recebemos a notícia que nós dois estávamos
sendo processados, pelo advogado do Eugênio Chipkevitch, aquele pilantra, psiquiatra famoso, rico, que
cobrava uma consulta caríssima da família, enquanto
a mãe esperava lá fora, V. Exa. que é médico, isso é
doloroso, ele, lá dentro, topava com Dormonid, ainda
fazia tráfico de drogas, que Dormonid é droga, e depois abusava. Pegou 110 anos. Nós resolvemos tirar
ele do presídio e trazer para cá, porque, como ele é um
especialista, ele podia nos ajudar a escrever proposta
de políticas públicas de como proteger a criança nessa
fase da puberdade. Fez fotografia, fotografou criança.
Os advogados dele acharam que.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Além disso, largou os filmes numa lixeira; todos os filmes que
ele fez foram encontrados numa lixeira.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E foi o Blatt.
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SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Ele devia
ser jogado no lixo.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E foi o Blatt, que foi tanto falado aí, na CCJ.
Esse grande procurador de São Paulo, meu amigo
particular.
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Nosso.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Um lixeiro achou, levou para a casa para ver,
botou no videocassete e começou a ver, exatamente
na semana em que o médico estava dando autógrafo em São Paulo, a mídia cobrindo ele, por lançar um
livro mais novo. O cara viu o cara na televisão, viu no
vídeo dele e falou: “Esse é o mesmo cara”. Foi atrás
do Ministério Público e, para azar dele e sorte da população do Brasil, caiu na mão do Blatt. Aí ele pega
110 anos e os advogados processam a mim e ao Senador Tuma por ter exposto aquela criança, aquele homem de bem. A gente expôs o cliente. Esse processo
meu está no quadro, porque eu me orgulho muito de
ter sido processado por um pilantra abusador. Isso é
um troféu meu, que eu vou levar para a minha vida. E
sugiro à V. Exa.: ponha no quadro para os seus netos,
que isso é um troféu. E cada processo que eu sofrer,
eu estou com oito já de advogado de pilantra, vai tudo
para o quadro, porque é uma honra para mim defender
as crianças do Brasil e ser processado por vagabundo, pilantra que abusa de criança, que não merece a
mínima consideração.
Então essa visão que V. Exa. colocou é corretíssima. Imaginem: quando nós estivemos no Maranhão, eu prendi quatro pastores. Esse filho de uma
égua é pastor? Nunca foi. Ele foi para lá para abusar
de criança.
Então, quando eu estava falando da imprensa,
no dia do Chipkevitch, eu perguntei para ele: “O senhor pode descrever para nós quem é um pedófilo, o
senhor que é um homem especialista?”. “Reservo ao
direito de ficar calado”. Tá bom, é o direito. “O senhor
pode descrever?”. “Reservo ao direito de ficar calado”.
“O senhor fez essas fotos?” – perguntou o Senador
Tuma, com o livro aberto, cheio de foto de menino nu,
menino na puberdade. Não quis falar. Aí pergunta o
Senador Tuma: “O que é que merece um pedófilo?”.
Nessa distância, Senador Papaléo, Deputado Manata,
meu amigo, que me honra muito estar nessa comissão, aqui, com a gente, deputado lá do meu estado,
querido, a imprensa toda ali, falada, escrita, televisada;
toda ali. Quando ele perguntou: “O que é que merece
um pedófilo?”, parecia que eles tinham ensaiado, eles
responderam em coro assim: “Joga ele aqui no meio de
nós”. Não foi, Senador Tuma? Foi um troço assim de.
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SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): [pronunciamento fora do microfone]
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Pediram. Quer dizer, essa coisa de querer
justiça, porque qualquer crime é abominável, mas abuso de criança, amigo, esse não tem como, não dá para
descrever, não dá para descrever.
Por isso que V. Exa. realmente faz isso, penso que
a igreja apreende uma lição. Todas as denominações
do mundo precisam apreender essa lição: se o sujeito for abusador de criança, ele precisa ser entregue à
polícia imediatamente. Não é só afastá-lo das funções,
deixa a poeira abaixar e vai para outro lugar, não. Ele
tem que ser afastado e entregue à polícia.
Tem um pastor preso aí, que eu não vou dar nome,
eu não vou dar o nome do estado também, que eu acabei de fazer uma palestra, o sujeito é respeitável, ele
me chamou num canto, ele disse: “Eu queria conversar”.
Eu estou achando que era comentário sobre o que eu
fiz, o que eu acabei de falar. Ele disse, Senador Tuma:
“Eu queria falar sobre esse assunto aí que o senhor
acabou de falar”. Eu digo: “Vamos ali dentro, que o meu
joelho dói muito, eu fiquei muito tempo em pé”. “Não,
eu queria falar aqui”. Eu digo: “Então fale”. Ele disse:
“Eu quero falar sobre esse assunto porque eu tenho
esse problema”. Um homem de uns 65 anos. “Eu abusei de todos os meus filhos – ele falou para mim – e
estou abusando de duas crianças na igreja”. Quando
o cara assume duas crianças, é vinte, é duzentos. “E
estou abusando também de dois netos meus”. Eu falei: “O senhor já falou para o pastor?”, porque, como é
um ministério apostólico, tem um líder, ele disse: “Não,
não, não, não, eu estou contando para o senhor em
confissão”. Eu falei: “Primeiro, eu não lhe pedi confissão
nenhuma, e você acabou de contar para a torcida do
Flamengo; comigo você está arrebentado, está preso
imediatamente. Não tem conversa”. Essa história de
que lhe contei em confissão... Confissão o caramba.
Então não tem líder religioso, não tem político,
não tem rico nesse negócio, não tem pobre, não tem
famoso. Se chegar aqui, nós vamos investigar e, se
acharmos, a CPI certamente cumprirá o seu papel,
porque nós não vamos nos acovardar.
Eu não sei se o Senador Papaléo quer a palavra,
para que a gente possa fechar aqui.
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Senador Magno Malta, eu quero praticamente repetir o
que disse o Senador Romeu Tuma, reconhecendo em
V. Exa. um trabalho árduo, dificílimo de ser executado,
muitas vezes feito com a sua pura coragem e inteligência, que realmente tem uma assessoria muito eficiente
que lhe cerca, lhe dá esse apoio, mas que realmente o
trabalho de execução da comissão, representada pe-
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los senadores, é muito dignamente representado por
V. Exa. Vejo que muitas vezes V. Exa. até só consegue
fazer o trabalho que deveria ser feito por um grupo de
senadores. Então eu quero parabenizar a V. Exa., sua
determinação, e dizer que o Senado Federal, o trabalho
desta comissão, ele é reconhecido por mais um trabalho eficiente que faz para a população brasileira.
Então eu espero que a próxima Audiência que V.
Exa. for presidir, tenha o mesmo êxito das que presidiu
até agora, porque realmente todas elas foram eficientes
na forma de ouvir, na forma de interrogar, na forma de
agir e no enquadramento legal que V. Exa. consegue
fazer com muita eficiência. Parabéns a V. Exa.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Obrigado, Senador Papaléo, obrigado pelas
considerações, reconhecimento do trabalho da CPI
como um todo, da assessoria da CPI, principalmente. E quando V. Exa. fala daqueles que cercam, que
são eficientes... Eu estou muito feliz, porque, além de
aprovar isso hoje, agora, eu quero pedir à assessoria
aqui, Senador Paim, um... Esse Projeto de Lei que
nós vamos aprovar aqui, agora, para ir direto, é um
dos meus sonhos, é o chamado ‘agente infiltrado’. É
o ‘agente infiltrado’, uma lei que nasceu nos Estados
Unidos, que cria a figura do ‘agente infiltrado’ ou o chamado ‘agente sem rosto’, que adentra aos sites, que
adentra e navega, ora como uma criança, ora como
um pedófilo, e que tem a sua identidade só identificada
por duas ou três autoridades a quem ele deve, porque
envolve todo um equipamento, celulares diferentes,
números diferentes e tal, porque certamente ele vai
manter contato com essas pessoas, e foi isso que ajudou os Estados Unidos a desbaratar as grandes redes.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até
porque eu vou dar a palavra a um servidor da Casa.
O Senador Tuma vai ficar orgulhoso desse projeto do
‘agente infiltrado’.
SENADOR PAULO PAIM (PT-RS): Senador Magno Malta, nós estamos com um problema no Plenário,
porque há um movimento no Plenário, os senadores
aqui acompanham.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Vamos votar.
SENADOR PAULO PAIM (PT-RS): .de que a
gente não permita nenhuma votação e vai ter verificação, enquanto não votar os projetos dos aposentados
na Câmara dos Deputados. Eu já estou aproveitando
essa fala aqui na sua Audiência.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu estou junto.
SENADOR PAULO PAIM (PT-RS): Eu sei, claro,
V. Exa. está junto também, tem que votar a Câmara o

Sábado 1º

17935

projeto dos aposentados. Então se nós pudéssemos
votar o mais rápido possível.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Votamos agora.
SENADOR PAULO PAIM (PT-RS): Eu quero votar
com V. Exa. e ir lá para o Plenário do Senado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Só para explicar ao Senador Romeu Tuma,
nós vamos votar um projeto que é um sonho nosso,
que é a criação do ‘agente infiltrado’, ou seja, o ‘agente
sem rosto’, como tem nos Estados Unidos, que, sem
identificação, ele vai adentrar às redes. Nos Estados
Unidos, ele deve satisfação só a um juiz e um promotor,
que é quem fornece a ele, com quem ele dá relatório,
que tem o número dos celulares dele e que conhecem
todos os passos dele, porque, certamente, em determinado momento, ele vai ser pego por um policial, em
alguma coisa, que não sabe nem quem ele é. Aí é que
os Estados Unidos conseguiu mexer com as grandes
redes. Eu acho que esse é um orgulho dessa CPI, a
votação desse projeto.
Eu gostaria de votar, então. Senador Papaléo,
como vota?
SENADOR PAPALÉO PAES (PSDB-AP): Favorável.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Senador Romeu Tuma?
SENADOR ROMEU TUMA (PTB-SP): Sim.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Senador Paim?
SENADOR PAULO PAIM (PT-RS): Voto com V.
Exa., Senador Magno Malta.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu também vou votar, para ficar orgulhoso.
Sei que o Senador... Deputado Manata, eu chamei você
de senador. Você só não é se não quiser, entendeu?
Quem sabe profetizei sobre a sua vida, não é?
Amanhã, nós temos Audiência na Comissão de
Direitos Humanos com o Cônsul do Haiti.
SENADOR PAULO PAIM (PT-RS): Isso, de minha
autoria e sua, minha autoria e sua junto.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Trazer o Cônsul do Haiti para a gente discutir
a adoção das crianças haitianas.
Fale aqui para mim sobre o projeto, eu preciso
que grave isso. Eu vou passar a palavra ao servidor da
Casa, depois de aprovado, para que ele explique e dê
um pouco de detalhes, para que a imprensa possa e as
pessoas de casa, uma vez que o programa será exibido, para que as pessoas tomem conhecimento. É um
servidor da Casa, porque o Senado passou por tantas
dificuldades, com tanta provocação e tanta necessidade
de desmoralizar os servidores da Casa, uma Casa que
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tem servidores competentes, e eu me orgulho muito
daqueles que me assessoram aqui, nessa CPI.
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: Obrigado, senador. Esse projeto que a CPI apresenta é uma
reivindicação antiga da Polícia Federal e de setores da
Polícia Civil também. Ele incorpora no ordenamento
jurídico brasileiro alguns dispositivos que existem na
legislação norte-americana, claro, com as peculiaridades do Direito Brasileiro e, por isso, não foi tão simples
confeccioná-lo no âmbito da CPI e, por isso, devemos
agradecer a colaboração tanto da Polícia Federal quanto
dos membros do Ministério Público que têm assessorado essa CPI, até porque esse projeto visa a enfrentar
uma situação muito difícil no combate à criminalidade
sexual contra crianças e adolescentes, que são aqueles crimes cometidos por meio da internet.
Hoje os policiais que combatem esse tipo de crime não podem se infiltrar entre os criminosos porque
acabam, quando trocam arquivos contendo filmes, vídeos e imagens pornográficas envolvendo crianças e
adolescentes, eles acabam cometendo também o crime. Era preciso, portanto, que houvesse uma lei – e
esse projeto dá esse pontapé inicial – para estabelecer
que, quando o agente infiltrado, autorizado pelo juiz,
autorizado pelo Ministério Público e autorizado pelo
delegado, que vão ser as únicas três pessoas que vão
saber da atuação daquele agente, que ele, naquela
situação, não estará cometendo crime. Na verdade,
ele estará atuando em benefício da sociedade. Mas é
claro que, como é uma situação muito delicada e que
o policial estará envolvido, era preciso que houvesse
limites para a atuação desse policial. Então, o projeto
que a CPI, agora, apresenta estabelece os requisitos
para que esse policial se infiltre no meio criminoso,
incluindo, entre outras coisas, prazo para a duração
daquela investigação: a investigação vai poder durar
por 90 dias, prorrogáveis, algumas vezes, até um teto
de 360 dias, até para proteger o próprio policial, porque, a partir do momento em que ele deixar aquela
investigação e a identidade dele, que foi preservada
até então, passar a ser conhecida pelos demais pedófilos, a vida dele poderá também ser submetida a
um risco. Então, para preservar a identidade e a vida,
a intimidade desse policial, prevê-se um prazo de 90
dias, como regra, prorrogáveis algumas vezes até.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Ele vai receber 90 dias para essa infiltração?
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: Isso.
Essa infiltração vai ser requerida pelo Ministério Público ou pelo delegado a quem aquele policial estiver
vinculado e vai ser deferida pelo juiz. Deferida pelo
juiz, ela vai correr em segredo de justiça, com todo o
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sigilo necessário para preservar a identidade daquele
policial, e todos os relatos parciais que.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): E preservar a investigação?
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: A investigação. Todos os relatos parciais daquela investigação só poderão ser feitos ao juiz que deferiu a infiltração, ao delegado e ao promotor, ou seja, no máximo,
quatro pessoas saberão daquela infiltração: o próprio
infiltrado, o delegado, o promotor e o juiz. Com isso,
se quer outorgar a este tipo de operação o máximo de
efetividade com o máximo de sigilo e com o máximo
de satisfação ao final, com o máximo de eficácia ao
final, para desbaratar essas verdadeiras quadrilhas
de pedófilos que se imiscuíram entre pessoas de bem
numa ferramenta que não foi pensada para a prática
criminosa, que é a internet, são essas salas de batepapo, são ferramentas pensadas para o bem público,
para o bem comum, mas que vêm sendo utilizadas,
infelizmente, por criminosos, por pessoas que cometem crimes contra a parcela, talvez, mais vulnerável
da população, que é a parcela formada por crianças
e por adolescentes. Esse projeto dá à polícia um mecanismo altamente eficiente, que já existe em outros
países. Como o senador sempre diz muito bem, nós
não estamos inventando a roda. É uma legislação, são
mecanismos que já existem outros países.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Mas também não estamos no país de Alice,
para não acompanhar os avanços, não é?
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: Exatamente, nós acompanhamos os avanços com as
peculiaridades do nosso direito que, infelizmente, em
algumas situações, e esse projeto visa corrigir esse
tipo de imperfeição, mesmo quando o policial está perseguindo para punir o criminoso, ele pode correr o risco
de ele se tornar o criminoso. Esse projeto, portanto,
dá guarida a esse policial, para que ele não incorra
no crime, quando, na verdade, ele está combatendo
o crime na internet.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): É, porque tem coisas tão primárias aqui, no
Brasil, que até envergonha a gente. Por exemplo: policial em serviço hoje, se ele for atacado por um bandido e ele atirar, ele paga a munição que ele gastou;
quer dizer, é um negócio tão esdrúxulo... Aliás, é bom
lembrar que eu sou a favor da PEC 300, viu? Polícia
no Brasil ganha tão mal, estamos falando de investigação, de policial. Você imagina: você põe um policial
numa investigação como essa, porque, como o crime
é transnacional, quer dizer, pode ser de ordem do próprio Ministério Público Estadual, deferido por um Juiz
Estadual, e pode não ser a Polícia Federal. Aí você
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coloca um homem desses correndo risco, como você
acabou de dizer... Se ele não está preservado, ele corre
risco. Até porque, nos Estados Unidos, eu não sei se
é na mesma lei ou se é uma lei separada, que, quando o agente infiltrado, por exemplo, ele se infiltra e se
passa por pedófilo... Por exemplo, eu vi um caso no
Ministério da Justiça, nos Estados Unidos, para poder
entender essa questão. Qual foi o caso? O caso foi o
seguinte: o... O Manatinha está falando alto aí, hein,
Manatinha? Está empolgado.
Ele nem precisa de microfone, hein? O Manatinha está dando entrevista, está empolgado. Isso porque é meu amigo. Se não fosse, eu botava ele para
fora. É gente boa.
Então é o seguinte, o caso que foi mostrado que
é o seguinte: ele entra numa rede, por exemplo, começa a se passar por pedófilo, descobre um pedófilo
compulsivo. Nesse caso, ele descobriu um pedófilo,
um senhor, que veio conversar com ele e tal, ele também disse que era pedófilo e tal, trocou toda aquela
conversa, trocou e-mails, trocou tudo, por isso que o
policial precisa estar protegido.
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: Sim.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Ele começou a dizer que ia tirar férias nos
próximos quatro meses e tal, que ia entrar em recesso
de escola, porque era diretor de uma grande escola
na Califórnia, uma grande escola, diretor da escola, e
que ia encontrar esse amigo pedófilo, e ele tinha uma
sobrinhazinha, uma menina de onze anos, fazendo
doze, e, todo dia, ele ligava para ele, três vezes por dia,
porque eles são compulsivos, para saber da menina
e tal, para ver se estava tudo preparado. Aí, quando
deu quatro meses, a escola dele, na Califórnia, deu
férias, Diretor-Geral, ele arrumou as coisas dele, falou
para a família que tinha conferência em Washington,
que ele tinha que ir, não sei o que, tal, tal... Ia de carro. Quando ele entrou no carro dele, na garagem, que
ligou o carro e deu ré, ele já foi preso. O fato de ele se
deslocar para ir já é o crime.
Então, ele já foi preso lá mesmo, na garagem da
casa dele, porque, na medida em que o policial monitorava ele e as coisas iam acontecendo, ele estava
preparado(F). Quer dizer, você acha que há possibilidade de nós chegarmos ou termos a possibilidade de
criarmos um projeto de lei que nós possamos também
criminalizar o ato do indivíduo se deslocar para cometer o crime? Está convencido disso? Até porque são
quatro meses, quer dizer, foram quatro meses de monitoramento, de grampo telefônico... Quer dizer, onde
se tinha conhecimento de todas as ações dele.
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: Eu
imagino que, nesse caso, senador, ele tenha sido pre-
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so por ter cometido outro crime, antes de se deslocar
para encontrar.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Não, nos Estados Unidos, existe a lei. Na
hora que você se desloca para ir cometer o crime de
pedofilia, o fato de você se deslocar, você já cometeu
o crime, daí é porque eles entendem o crime na intenção. Nós não temos isso aqui no Brasil, não é? Você
acha que nós sofreríamos uma resistência grande dos
direitos humanos?
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: Muita,
e não só do ponto de vista dos ativistas dos direitos humanos, mas também por doutrinadores do direito penal,
porque criminalizar o deslocamento de uma pessoa de
sua residência, do local onde ela se encontra até.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Mas ele estava monitorado, ele estava monitorado já por quatro meses, grampeado, falava todo
dia, contava... Bom, aí você falou outra coisa: ele contava as crianças que já tinha abusado, como que ele
fazia para abusar no colégio. Eu acho que era metodista, como ele fazia também para abusar das crianças
na igreja metodista. Ele estava convivendo com outro
pedófilo. Então ele abriu o coração dele e arrotou os
crimes dele nos grampos telefônicos.
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: É, eu
imagino que ele tenha sido preso por conta da confissão que ele fez, da referência que ele fez a esses crimes pretéritos, porque, mesmo no ordenamento norteamericano, existe uma figura parecida com a que nós
temos no Direito Brasileiro, que é a do arrependimento
eficaz, que é a possibilidade de a pessoa, a qualquer
momento, antes de começar a cometer o crime, se arrepender. Por exemplo, no deslocamento entre o local
onde ela se encontra, seja a casa ou o trabalho, até o
local onde ela marcou o encontro com a criança ou o
adolescente, para cometer o crime contra ela, nesse
intervalo, ele pode se arrepender eficazmente da prática
do crime, e aí não há conduta nenhuma a ser punida.
Imagino – porque lá existe uma figura muito assemelhada – que ele tenha sido preso pela confissão que
ele fez referente a crimes passados, a ações praticadas
anteriormente, e não por esse deslocamento.
Uma proposição com esse sentido, no Direito Brasileiro, enfrentaria esse tipo de resistência do
ponto de vista da teoria do direito penal; ela negaria a
possibilidade do arrependimento eficaz, de a pessoa
desistir de praticar o crime.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Então qual é a possibilidade... Por exemplo,
nós estamos votando aqui o agente infiltrado. Esse
agente infiltrado convive com um pedófilo seis meses.
Ganha a confiança, outros entram na rede, que são
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pedófilos também e tal, e, nesses seis meses, ele faz
um rastreamento muito bacana, o juiz dá quebra de
sigilo, dá tudo e tal. Há que se esperar esse indivíduo ir
cometer o ato libidinoso com a criança para ser preso
ou, nesse caso, por conta dos grampos, as informações
que se tem, ao longo dessa investigação, que durou
mais de seis meses, de que ele já faz outras confissões,
como opera, como faz, ele ser preso no deslocamento
ou tem que esperar ir para o abuso?
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: Esse
projeto, se transformado em lei, vai permitir, primeiro,
sejam perseguidos e punidos aqueles que praticam a
pedofilia virtual: troca de arquivos, troca de e-mails,
troca de imagens, vídeos de sexo, envolvendo crianças e adolescentes, mas também permitirá, a partir do
momento em que o agente infiltrado descobrir, quando
ele começar a fazer parte daquela rede de pedófilos e
começar a ser admitido como um deles, ele vai, naturalmente, passar a saber das ações físicas daqueles
pedófilos. Um vai dizer: “Olha, eu estive, no mês passado ou na semana passada, com um menino, a menina
tal, eu fiz isso, fiz aquilo”, e esse agente infiltrado vai
estar coletando todas essas informações e, a partir do
momento em que ele conseguir identificar aquela pessoas, individualizá-la, conseguir dados que permitam a
identificação dela, seja identificação física, a residência
dela, seja a identificação da máquina, do computador
que ela utilizou, esse agente vai conseguir reunir esses
elementos e entregar para o delegado, para que abra
o inquérito policial, ou, se for o caso, até mesmo ao
Ministério Público, para que já abra direto o processo
penal contra aquela pessoa que andou alardeando,
naquele e-mail, os crimes que ela já cometeu, crimes
que as autoridades sequer ficam sabendo, como esses que a CPI tem investigado, crimes cometidos nos
últimos anos e que ninguém fica sabendo, a não ser
quem é do meio. É uma maneira de a autoridade policial se infiltrar naquele meio para descobrir o que é
que essas pessoas vêm fazendo, que crimes elas vêm
cometendo, tentando reduzir aquilo que, na doutrina
penal, se chama de ‘cifra oculta’, aqueles casos em
que ou não chegam ao conhecimento das autoridades,
por medo da vítima, ou porque as autoridades sequer
têm conhecimento de que aqueles crimes são praticados. Um agente infiltrado vai conseguir reduzir essa
mancha escura sobre a criminalidade, especialmente
a criminalidade de caráter sexual contra crianças e
adolescentes. É uma grande mancha de uma quantidade enorme de crimes que nós sequer sabemos que
chegam a ser cometidos diariamente.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu quero agradecer a você a explicação, as
minúcias do projeto, que é uma riqueza para o Brasil,
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para as famílias. Enaltecer você, Rogério, e o pessoal
da CPI, os procuradores, as promotoras, os promotores, os servidores da Casa sob o seu comando. Foi
você e mais?
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES: E o
Danilo e o Fabiano.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Você, o Danilo e o Fabiano, esses três servidores preparadíssimos dessa Casa, que têm dado
um subsídio muito grande a essa CPI. As pessoas, de
fato, pensam que essa CPI, as pessoas que estão em
casa, que o sucesso dessa CPI e o insucesso dos cometedores de crime está exatamente nas pessoas que
estão por trás, assessorando essa CPI, trabalhando
diuturnamente para que as coisas deem certo.
Eu penso que, aprovado esse projeto, vai fazer
parte da história de todos nós, e evitaremos, sem dúvida alguma, Deputado Manata, o abuso de milhões
de crianças nesse país, que nos põe no patamar de
primeiro mundo. Quando nós assinamos a colisão
financeira com os operadores de cartão de crédito,
onde só a Inglaterra e Estados Unidos, e, agora, o
Brasil, depois da CPI, nós avançamos. A criminalização da posse, só vinte e cinco países no mundo, e
nós estamos incluídos aí, nós avançamos. Nós temos
um Termo de Ajuste de Conduta com os operadores
de telefonia que só o Brasil tem, e o mundo não tem,
com relação a crime cometido contra criança no Brasil,
nós avançamos. Penso que esse é um grande avanço, esse projeto que nós acabamos de aprovar aqui,
que, certamente, vai à CCJ da Casa, e eu certamente
tratarei com o Senador Demóstenes, para que tenha
celeridade, para que nós certamente levemos a Plenário, antes do encerramento dessa CPI.
Agradeço muito a você, Rogério, muito mesmo,
muito obrigado ao seu pai e à sua mãe, que botaram
você para estudar. Você é filho de família simples
também?
SR. ROGÉRIO DE MELLO GONÇALVES:
Sou.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Eu gosto mais ainda, quando eu vejo gente
de família simples. Filho de pobre é sabido demais. Filho
de rico é inteligente. O povo vê e fala assim: “Ô, menino
inteligente”, quando é filho de rico, para bajular. Agora,
filho de pobre, o menino pode saber tudo, vão falar: “Que
menino sabido”, não é? “A mulher que trabalha em casa,
o menino dela é sabido demais” – o povo fala. “Que meninizinho sabido, eu conheci o filho da minha faxineira,
é sabido”. Eu lembro que eles falavam isso com mãe no
interior da Bahia: “Mas os filhos da ‘Dadá’ são sabidos”.
E esse é um menino sabido, o Rogério é sabido, não é?
O Rogério é sabido. Há outras coisas a fazermos até o
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final da CPI, e, certamente, a gente vai contar com o seu
trabalho, Rogério. Muito obrigado, muito obrigado aos
servidores da Casa que estão aqui.
Hoje, tem mais segurança do que imprensa ali,
porque a imprensa que sentou aqui hoje não sabia era
nada. Ave Maria, só Deus mesmo! E ganha bem, viu?
Ganha bem. E é da Casa aqui, não é? É isso aí que
esculhamba tudo [risos]. Deus me defenda, viu? Mas
obrigado aos que estão trabalhando e servindo bem.
Que Deus nos ajude.
Está encerrada a Sessão. – Senador Magno
Malta, Presidente.
Sessão encerrada às 16h43.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO,
CRIADA PELO 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.
ATA DA 69ª REUNIÃO
Ata Circunstanciada da 69ª Reunião, realizada em
14 de abril de 2010, às onze horas e quarenta e cinco
minutos, na Sala nº 15 da Ala Senador Nilo Coelho.
Na oportunidade foram aprovados os Requerimentos:
n.º 436/10, requerendo que seja convocado o Padre
Benedikt Lennartz, para prestar depoimento perante
esta CPI; n.º 437/10, convidando o Sr. Luiz Martius
Holando Bezerra Júnior, Juiz da Vara de Execuções
Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, para prestar esclarecimentos perante esta
CPI; n.º 438/10 requerendo que seja convocado O Sr.
Rilton Emanoel Melo de Almeida, na qualidade de investigado, para prestar esclarecimentos perante esta
CPI; n.º 439/10, solicitando que a Srª. Ilana Cazoy auxilie os trabalhos desta CPI; n.º 440/10 convocando a
Srª. Ana Cláudia Sampaio para prestar esclarecimentos perante esta CPI; n.º 441/10 convidando o Srª.
Maria José Miranda, Promotora da Vara de Execução
das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal,
para prestar esclarecimentos perante esta CPI; e n.º
442/10 convidando o Juiz Luiz Carlos Miranda, para
prestar esclarecimentos perante esta CPI.
Estiveram presentes os Senhores Parlamentares
membros da Comissão: – Magno Malta (PR-ES), Presidente – Demóstenes Torres (DEM-GO) – Eduardo
Azeredo (PSDB-MG) – Paulo Paim (PT-RS) – Romeu
Tuma (PTB-SP) – José Nery (PSOL-PA) – Papaléo
Paes (PSDB-AP).

Sábado 1º

17939

SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Havendo quórum regimental declaro, em
nome de Deus, abertos os trabalhos da CPI que visa
investigar a Pedofilia no Brasil.
Com base nos últimos acontecimentos, com a
prisão do serial killer mais conhecido como ‘Matador
de Luziânia’, comunico que estivemos na investigação
durante os 90 dias junto com a Polícia Civil de Goiás,
aliás, que merece aplausos dobrados porque apanhou
durante 90 dias sendo tachada de incompetente e sofrendo todo tipo de ilação, mas aguentou firme, não
falou, segurou, para não prejudicar as investigações.
Está de parabéns a Polícia de Goiás pelo trabalho.
O tempo inteiro a CPI da Pedofilia estava informada,
Senador Papaléo, de todos os passos. Ao longo da
investigação aconteceram coisas, a polícia atirou no
que viu, pegou no que não viu, tem dois homossexuais adultos presos por pedofilia que foram pegos na
investigação, e que se entendia que havia uma ligação,
mas até agora não se concretizou. E esses dois nós
convocaremos na próxima semana, porque eles estão
presos em Goiás, para vir à CPI, mas em função do
caso emblemático que envergonha principalmente...
Não, não é que envergonha o Parlamento, não, é que
a sociedade deva ter vergonha do Parlamento, porque
o Parlamento tem duas prerrogativas: uma é fiscalizar
e a outra é legislar. Ora, se o Parlamento legisla em
favor do crime, em favor do bandido e não em favor da
sociedade, nos envergonha.
Em 2000 eu era deputado federal quando veio
esse pacote do Executivo para poder reformar a lei das
execuções penais, uma minirreformazinha. E dentro
vinha a isenção do laudo psicólogo para progressão
de regime. Se o sujeito bate um carro sem querer e
mata alguém e é condenado a seis meses de cadeia,
quando sai de lá ele precisa de acompanhamento psicológico porque o cara ficou seis meses na cadeia, isso
desestabiliza alguém. Ou mesmo o cara que bebeu
uma cerveja, bêbado matou alguém na calçada. Não
é criminoso, pode ser um empresário, não é qualquer
um. O cara estava lá numa festa qualquer, não matou
com dolo, está certo? Esse cara fica cheio de remorso,
cheio de pesadelo, ele precisa de acompanhamento.
Imagine um matador abusador de criança. Imagine
um assaltante de banco. Agora o juiz federal me ligou
dizendo que tem uma proposta para me dar porque
ele está com um pedido de progressão de regime de
um narcotraficante em Alagoas e ele não sabe o que
fazer porque a lei diz que ele tem que dar.
Então o seguinte: ou nós tomamos vergonha e
entendamos que nosso papel é em favor da sociedade,
não em favor do crime. Aqui tem uma lei mandando voltar o exame criminológico, do Senador Tuma, de 2005.
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Senador José Nery, a lei que nós votamos que cria a
pulseira eletrônica, ou seja, o rastreador eletrônico,
tanto para o braço ou para a perna, tornozeleira; o cara
escolhe onde ele quer colocar: na perna para botar a
calça por cima, legal. É inviolável. Se ele tentar tirar, ela
é inviolável, vai disparar um alarme. Ele estará sendo
visto pelo satélite, a lei era minha autoria. Foi relatado
pelo Senador Demóstenes, o Senado votou. Vitória.
Chegou à Câmara, votou, teve um reparozinho, chegou
aqui, foi para a CCJ, já reparou. Sabe onde está? Na
Mesa. Sabe há quanto tempo? Um ano. Se já tivesse
sido sancionada... já está pronta, votada. Esse cara,
quem sabe... Mesmo que tivesse saído – não poderia
ter saído -, mas se saísse ia sair monitorado, o satélite
estava acompanhando ele, não há como. E um preso
monitorado custa R$ 400,00 ao Estado, Dra. Catarina.
E um preso comum custa R$ 1.500,00.
Porque nós sabemos que as cadeias estão cheias
de dois tipos de gente: aquele que tem mente criminosa e o sujeito que cometeu um crime ocasional,
uma arma disparou, atropelou alguém no trânsito. É
o criminoso do crime ocasional. O cara não é criminoso, ele não tem mente criminosa, aconteceu. Esse
pode ser monitorado e pode estudar, trabalhar, tomar
conta da família dele. O de mente criminosa fica no
presídio. Mas até hoje, porque eles ficam aqui brigando por cartão corporativo, ficam aqui com negócio de
CPI de MST, disputa política, e a sociedade pagando
um preço lá fora. Isso é absolutamente revoltante. O
senhor que fala tanto do trabalho escravo. É como se
ninguém desse bola. Se marcar uma sessão solene
de bajulação, enche. Se marcar uma sessão solene,
homenagear o Dia dos Portadores de Deficiência, mais
ou menos, as instituições que vem. O trabalho escravo, só aqueles que lutam que estão lá. Ninguém quer
saber. Abuso de criança... Ontem no meu ‘twitter’ uma
mulher disse assim: “Esse cara só fala em pedofilia e
em abuso, ninguém merece. Eu vou ter que almoçar. Eu
não quero saber desse assunto”. Isso é o fim do mundo,
bicho. Isso é o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. E
o Parlamento tem que tomar vergonha, cumprir o seu
papel, porque nós estamos aqui é para legislar em favor da sociedade, não em favor do crime. O cara dizer
que o cara que comete um crime hediondo tem que ter
progressão de regime, nós estamos vivendo em que
mundo? Qual é o mundo que nós estamos vivendo?
Porque nós não estamos no país de Alice. V. Exa. está
mais próximo de mim aqui na CPI, Senador José Nery,
V. Exa. conhece as desgraças e as barbaridades. Nós
fomos ao seu estado, uma criança abusada registra um
Boletim de Ocorrência – a mãe – o boletim não passa
de ocorrência porque todo mundo tem medo de quem
tem dinheiro, todo mundo tem medo de quem manda,
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aliás, muitas vezes não é medo, é porque compartilha do que o outro possui. Ora, isso é o fim do mundo.
E agora a gente é obrigada a ouvir: “Ah, porque toda
vez que acontece uma tragédia quer aprovar lei na
emoção”. E eu vou ter o quê? Se eu não tiver emoção
é porque eles só têm razão, porque a maioria só tem
razão é que não tem nada. Porque aquilo que entra por
aqui não vem para aqui nunca, mas o que entra por
aqui vai para cá. Essa lei do rastreamento eletrônico,
meus Deus do céu, tem um ano. Ela está pronta, votada nas duas Casas. Está na Mesa do Senado, nunca saiu da Mesa. O Lula já podia ter sancionado essa
porcaria, desculpe, essa lei. E esse cara não ia estar
na rua. Senador José Nery, eu fui ouvir esse homem
segunda-feira com o Senador Demóstenes, nós dois
numa sala com ele. Qualquer pessoa mais simples
do mundo, um analfabeto profissional, olha para ele,
quando ele balbucia as primeiras palavras você sabe
que ele é um desequilibrado, que ele não tem nem a
mínima condição. E eu ainda tenho uma dedução sem
ser perito, Senador Papaléo Paes, V. Exa. é médico. V.
Exa. deve ter estudado alguma coisa na área de perito,
porque é medicina, vocês têm que estudar tudo.
V. Exa. viu as imagens na televisão, não viu?
Onde foi buscar os corpos, não é assim? Íngreme? É
assim. Lá embaixo tem um pantanozinho. Ele descia
– que ele cavava na lama, era muito fácil -, e colocava
no pântano. E aí eu pergunto a ele, porque todos os
meninos, exceto o de 13 anos, que é pequeno, os outros tudo é maior que ele, e forte. Eu dizia: “Mas você
é desse tamanhozinho como é que você se atracou
e matou com um menino desse?” Porque a primeira
versão dele é mentirosa. Ele disse que recebeu R$
5.000,00 daquele de 17 anos, do George, para matar
os outros por divisa de maconha. Mentira. Depois disse que recebeu R$ 2.000,00 de um que era homossexual, 16 anos, que era para manter relação sexual
com ele e filmar no celular para vender para Internet.
Internet não compra nada de ninguém, tudo mentira.
Pois bem, depois de três horas, tratando, e falando, e
conduzindo, conduzindo, conduzindo, tentando colocar
na boca dele palavra, e tal, ele começou a me dizer que
ele ouvia vozes, as vozes mandava ele, dava tara nele
para ter relação sexual com menino, com adolescente,
com jovem e depois a voz mandava ele matar, ele tinha
ódio e matava. Só que eu pergunto a ele: “Como é que
esse de 19 anos, o último que morreu? Você sentou
com ele? Como é que você fazia lá embaixo? Porque
lá embaixo não tinha nenhum lugar para sentar. Você
ficava conversando, dava maconha, enrolava o baseado, batia um papo, distraía, dava volta?” Porque as
pancadas sempre foram aqui desse lado, dava uma
pancada com um olho de uma enxada e depois dava
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na cabeça em cima. Mas os peritos dizem que alguns
morreram com pancada de marreta. E, realmente, tinha uma marreta na casa dele.
Então o que é que acontece? Ele falou comigo:
“Não, não, não. Quando eles estavam descendo eu
dei a pancada por trás”. Ora, se ele teve relação com
eles e deu a pancada por trás, eles vivos, ele abusou
deles mortos. É necrófilo também. Segundo dado: ele
enterrou os meninos, os corpos nus – ele tirou a roupa
de todos -, e de bumbum para cima. E aí eu pergunto
para ele – e aqui é o meu medo – pergunto para ele:
“Por que foram enterrados nus?” E ele me diz: “Porque
decompõem mais rápido”. Uma resposta tão rápida de
alguém, só alguém sabendo muito e sendo preparado
já tendo feito outras vezes, porque ele sabia que com
roupa era fácil da achar; decompõe mais rápido.
Então eu estou hoje oficiando ao GAERCO, com
a vinda de V. Exa. da Bahia, ao Grupo de Investigação
do Ministério Público baiano, Dra. Catarina, por favor,
tome essa providência porque nós vamos fazer aqui
agora. E a Polícia Civil do Estado da Bahia para que
investigue a morte mais aprofundadamente da esposa
dele que foi morta há dez anos atrás, uma história mal
contada, e outro crime de morte que ele responde lá.
Porque eu estou convicto de que esse rapaz sepultou
tantos outros corpos, porque o pedófilo, ele é compulsivo. E hoje, com base nisso, Senador José Nery, eu
começo uma grande campanha e gostaria de contar
com V. Exa., com Senador Papaléo e com a imprensa.
Eu estou começando uma Frente Parlamentar a favor
da prisão perpétua para crime de pedofilia no Brasil.
Vamos ficar assistindo daqui para frente, porque a sociedade acordou. Esses homens abusadores na rua...
Não adianta desespero, a lei diz que tem que soltar,
soltou. Eles vão continuar abusando. E o que é que
tem que fazer para isso? “Ah, mas é causa pétrea da
Constituição”. Mas quem escreveu a Constituição do
Brasil foi Deus ou foi homem? Foi homem. Então homem que escreveu que mude.
Então o seguinte, dia 03 de outubro, essa eleição
de 03 de outubro, pode ser uma eleição também que
esses parlamentares sejam parlamentares constituintes
para tratar de mudanças na Constituição Brasileira na
área de segurança pública. E aí envolve uma série de
coisas que envolve crianças, maus-tratos, uma série
coisas, Senador José Nery. E aí nós mudaríamos a
partir de outubro e instituiríamos pena de prisão perpétua para abuso de criança no Brasil de toda ordem.
Não se pode jogar um filho por uma janela e dizer que
pegou 30 anos, já cumpriu não sei quanto, o advogado começa a fazer conta mirabolante que só cabe na
cabeça, porque na emoção e no coração de ninguém
cabe, sabe? Daqui a 15 anos eles estão na rua como
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se fosse uma vantagem. Como se fosse uma vantagem, entendeu? Pode matar, você é novo. Mata, joga
a criança da janela, você tem 30 anos só, daqui mais
15, 45 você ainda é jovem, você está na rua. Que
desgraça é isso? Nós vamos ter que ficar convivendo
com isso a vida inteira? O que é que há? O que é que
há? Matou? “Ah, mas o meu cliente não foi pego em
flagrante”. Quer dizer, por ter sido preso em flagrante,
então ele vai ganhar um benefício, ele agora vai ganhar um presente. A pena dele vai ser menor porque
ele conseguiu fugir, porque ele é esperto. Além de
matar ele é esperto. Que conversa é essa? Nós vamos continuar convivendo com isso? E hoje em dia de
vídeo-monitoramento em todo lugar. Tem um projeto
meu para ser votado aí, Senador José Nery, protocolado, de que o cara que cometeu um crime foi pego no
vídeo-monitoramento – está lá a câmera do posto de
gasolina -, pegou o cara. Está lá do prédio do cara. A
câmera pegou o cara, aquilo já é o flagrante. Acabou.
Olha, desculpe a minha indignação. Eu quero votar os
requerimentos e passar a palavra aos senhores. Tenho
certeza que os senhores querem falar.
Eu requeiro nos termos regimentais que a CPI
convide a Sra. Dra. Ilana Casoy para auxiliar os trabalhos da comissão, porque ela é especialista em serial
killer, para que ela possa ouvir esse assassino, para
que nós tenhamos um laudo. Senadores que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.
Requeiro também que a Sra. Cláudia Sampaio
seja convocada para prestar depoimento a essa comissão. Essa é a psiquiatra. O Senado Federal convoca
que o Padre Benedikt Lennartz a prestar depoimentos
a essa CPI. É um padre que foi preso em Alagoas –
como eu estou indo para lá -, quer dizer, já foi depois
das convocações que nós fizemos. Quer dizer, é um
troço atrás do outro.
Requeiro nos termos que seja convidado o Dr.
Luiz Martius Holanda(F), Vara de Execuções Penais e
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a prestar depoimento nessa Casa. É o juiz que soltou o serial.
E requeiro que seja convocado o Sr. Rilton Emanoel Melo de Almeida, na qualidade de investigado,
para prestar esclarecimento.
E ainda eu preciso que nós votemos o convite da
promotora, viu? Já oficiei, a promotora... Cadê a assessoria? Qual é o nome dela completo? Vejo o nome todo.
Mas a gente já vota aqui. A promotora que o prendeu
na Papuda e depois que mandou, de punho, ao juiz
dizendo: “Ele não tem condição nenhuma de ir para a
rua. Esse rapaz é desequilibrado e precisa de acompanhamento”. Nós precisamos ouvir. Os senadores que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
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Eu só quero fazer uma ressalva: nós não estamos
condenando o Magistrado, sei que os instrumentos produzidos por esta Casa são horrorosos, pelas Casas de
lei. Quem acabou com o exame criminológico não foi a
Justiça, foi o Parlamento atendendo pedido do Executivo, porque o projeto é do Executivo. O Supremo Tribunal
Federal para consertar esse erro – eu queria falar outra
palavra que começa com ‘c’, mas no vou falar – para
consertar esse erro que foi feito lá atrás tomou uma
medida que fica a cargo do juiz pedir o exame criminológico ou não na medida do entendimento dele. E o
juiz entendeu que precisava de exame criminológico,
pediu. Tinha dois laudos anteriores dizendo o que cara
é 22, totalmente. O último laudo a psiquiatra dizia que
ele não era tão assim, que ele podia ir para a rua. A
promotora que prendeu ele, tomando conhecimento,
mandou de punho para o juiz: “Não solta. Esse cara
é desequilibrado”. Mas ele soltou. Por que é que nós
estamos trazendo aqui? Para que o Magistrado diga as
sua motivação para ter soltado. Para que a psiquiatra
formada diga como é que um cara frio, calculista, matador em série... E ele, no depoimento dele, eu quero
colocar o depoimento aqui no vídeo, ele falando para
mim e para o Senador Demóstenes, para que ela o veja
dizendo: “Que a psiquiatra foi falar comigo no presídio
e eu disse a ela: ‘Eu preciso de um tratamento porque
eu tenho alucinações de madrugada’. E ela disse: ‘Não,
você já está perto de sair, isso demora muito, um ano
e meio, dois anos, você não vai fazer’”. Mas foi ele que
falou. Então eu preciso ouvi-la.
Então não estou crucificando ninguém, mas nós
precisamos esclarecer isso para a sociedade. Agora, a
CPI precisa tomar providência. Se nós detectarmos e
formarmos juízo de que o juiz errou, eu não tenho dúvida em denunciá-lo no Conselho Nacional de Justiça.
Não tenho, não tenho como presidente dessa CPI. Não
tenho dúvida, nem medo e sou um homem antipressão.
Antipressão. E também não terei dúvida, e também em
fazer recomendações ao Conselho Nacional de Psiquiatra se detectar erro, se detectar erro. E é preciso
que esse episódio seja pedagógico para o Parlamento
Brasileiro, seja pedagógico para o Judiciário, porque
outros casos virão. Eles não apareceram agora, os pedófilos não são novos e nem são de ontem, eles estão
sendo revelados agora, porque a partir dessa CPI a
sociedade acordou, a sociedade pautou, a sociedade
falou, a sociedade denuncia, ela se encorajou. E eles,
então, agora estão debaixo da luz.
De maneira que está votado, eu passo a palavra
ao Senador José Nery, ao Senador Papaléo, convidando os dois para estar em Alagoas comigo. O caso
de Alagoas é grande, é emblemático, nós vamos passar três dias lá. Eu sou um ser humano que tenho as
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minhas deficiências como ser humano, fisicamente
tenho as minhas debilidades e preciso ser ajudado.
A sociedade precisa ser ajudada. As crianças de Alagoas precisam ser ajudadas. E eu conclamo a V. Exa.
para irmos à Alagoas, para irmos à Alagoas. Nós precisamos responder. V. Exas. são católicos, precisamos
até responder para o Papa que tem feito um esforço.
Diferente do que a mídia está fazendo com o Papa,
eu faço invertido. Eu o aplaudo, a atitude dele, como
Presidente dessa CPI. Ele teve coragem de vir a público, pedir desculpa, assumir, e fez um manifesto aos
países do mundo pedindo que torne crime hediondo o
crime de abuso da criança. “Ah, mas quando ele era
prefeito e não sei o quê”. O cara era prefeito, não era
Presidente da República. “Quando ele era prefeito da
doutrina, e não sei o quê...” Eu não quero entrar nesse
debate. Não vou entrar nesse debate. Porque para mim
o sujeito que abusa de criança, pode ser padre, pode
ser pastor. Padre ele nunca foi. Se abusou de criança e
diz que é pastor, pastor nunca foi. É pilantra travestido
de religioso para saciar a sua tara, a sua lascívia em
cima da inocência de crianças, em cima da confiabilidade que a sociedade lhe dá, que a sua sociedade lhe
dá em confiar para poder estar próximos das crianças
e cometer o abuso.
Então eu estarei chegando amanhã à noite em
Alagoas. Eu passo a palavra ao Senador José Nery.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Sr. Presidente Senador Magno Malta, Senador Papaléo Paes,
creio que a indignação que V. Exa. manifestou no Plenário dessa CPI, mais uma vez, e, sobretudo, no tocante
à inércia do Congresso em avançar na aprovação de
instrumentos legais, absolutamente necessários à punição a todos os crimes contra criança e adolescente,
contra os direitos humanos, bem como a necessidade
de avançarmos em instrumentos que garantam a sociedade trabalhar, se organizar para constituir um novo
padrão de vida, um novo padrão social, e melhoraria
das condições de vida do povo, de educação, e tudo
aquilo que significa a possibilidade humana de construir uma sociedade baseada na justiça social, na paz,
na harmonia e no respeito fundamental às pessoas,
sejam elas crianças, jovens, adultos, idosos. E V. Exa.
manifestava, sobretudo, um verdadeiro inconformismo
com essa situação que vivemos aqui no Congresso
Nacional em que pouco se vota de forma terminativa, projetos que estão aguardando a apreciação do
Plenário do Senado Federal. Então estamos em um
momento pré-eleitoral em que... Outro dia eu disse ao
Presidente Sarney que ficaria muito mais interessante
para os que postulam cargo eletivo nessas eleições, ir
ao seu povo, ao seu Estado, aos cidadãos e cidadãs,
se apresentar para pedir o voto para qualquer que seja
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o cargo que venha disputar, ficaria muito interessante
se cada um de nós pudéssemos apresentar neste mês,
no mês tal, nós aprovamos nas comissões tais e tais
projetos. Por sinal é aonde minimamente o Congresso
vem funcionando, é quanto ao trabalho das comissões,
mas o Plenário tem sido uma lástima, para dizer um
palavra mais branda e não outra que venha provocar
um processo por decoro como a semana passada. Eu
cheguei a uma sessão, já tarde, vim sem a gravata, e
aí se eu fosse falar sem a gravata, segundo as normas
e regimento da Casa, eu poderia ser submetido a um
processo no Conselho de Ética por quebra de decoro, porque não tinha a gravata, eu digo: “Sim, mas os
que aqui promovem mal feitos que se apropriam e influenciam decisões contra o povo, contra a sociedade
e ficam aí sem nenhuma punição, continuam...”
Então, dizer à V. Exa., propor à V. Exa.-–
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Se terno valesse alguma coisa, Arruda não
estava preso.
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Eu queria
dizer à V. Exa. que... Propor concretamente, se nós
pudéssemos indiciar nessa semana uma articulação
mais ampla, irmos aos... Porque essa questão da decisão sobre a pauta de votação depende dos líderes
partidários, não depende também só do Presidente
da Mesa do Senado.
Então a proposta concreta: que nós pudéssemos
trabalhar para aprovarmos projetos que já estão na
Mesa esperando apreciação, pudesse fazer, eleger para
os meses de maio – eu não vou nem mais falar em abril
-, maio, junho e julho, mesmo que a campanha eleitoral
comece oficialmente no início de julho, mas o Senado
e a Câmara, o Congresso funciona regimentalmente,
obrigatoriamente até o dia 18 de julho. Sugeriria a V.
Exa. que pudesse discutir com os líderes partidários e
com a Mesa-Diretora uma pauta de votações de projetos prioritários de largo alcance social e ficar claro que
os temas, o debate eleitoral deve acontecer nas ruas,
nos Estados, nos municípios com os candidatos, com
os pré– candidatos à Presidência, os pré-candidatos
a qualquer dos cargos eletivos em 2010, mas aqui a
nossa obrigação é votar, votar, discutir, propor. Nesse
sentido, que é a proposta concreta que faço a V. Exa.,
como Presidente da CPI, que nós possamos nos dirigir
aos líderes partidários e ao Presidente José Sarney
sugerindo uma reunião dos líderes de forma imediata.
Afinal, os líderes não se reúnem com o Presidente da
Casa desde a crise de 2009; desde setembro, outubro de 2009. Não há reunião de líderes, não há reunião com o Presidente da Casa para tomar decisões
quanto à pauta dos projetos para serem votados. E a
cada mês a obrigação é votar toda semana no Plená-
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rio, mas nem chegaria a tanto, não chegaria a propor
algo com tanto otimismo, mas é inaceitável que por
mês nós não façamos uma pauta de consenso para
votar projeto relevante para o país.
Nesse sentido, a proposta é essa: ir ao Presidente Sarney, ir aos líderes partidários para solicitar uma
reunião de líderes e definir uma pauta de votação com
projeto prioritário entre esses. Aqueles que vão na direção de criar condições para punição de crimes contra
os direitos humanos, contra crianças e adolescentes,
tal. É o seu projeto que se tivesse sido aprovado pelo
Plenário, encaminhado à Câmara dos Deputados...
Aliás, já aprovaram lá, já voltou aqui porque é só para
correção, ajuste, e já está pronto para votar em Decisão Terminativa –, com certeza poderíamos evitar crimes tão hediondos como esse que nós assistimos em
Luziânia, em Goiás. Portanto, é a proposta concreta
que faço à V. Exa.
E quanto a Alagoas, eu ajudei a aprovar o requerimento da convocação dos depoentes lá em Alagoas,
que envolvem padres da igreja católica. Disse a V. Exa.
na [ininteligível] ocasião de que se houvesse possibilidade da combinar agenda, eu me proponho a ir, evidentemente. No entanto, a visita que eu tenho na região
da Transamazônica nos próximos dias, uma região...
O Pará é um estado continental. Só no município que
eu vou, Senador Magno Malta, da sede do município
para um dos seus distritos, em Altamira, para o Distrito
de Castelo dos Sonhos, são 1.100 km dentro de um
único município. É o maior município do Planeta. E é
nessa região que eu vou nos próximos dias.
Então eu fico, como se diz popularmente, entre
a cruz e a espada, porque são obrigações igualmente
necessárias e indispensáveis a nossa participação, mas
vamos fazer um esforço aqui junto aos membros da CPI
para que V. Exa., como tem feito muitas vezes, não vá
sozinho para enfrentamentos, para verdadeiras situações degradantes [interrupção no áudio] como essa
que nós temos assistido e acompanhado nas reuniões
das oitivas da CPI em vários estados brasileiros. V. Exa.
sempre conta com o nosso apoio a essa causa, a essa
luta tão importante para garantir direitos fundamentais
de nossas crianças e adolescentes.
Portanto, rogo a V. Exa. formarmos nesse dia, fazermos um mutirão para que o Congresso, para que o
Senado, principalmente, vote matérias indispensáveis
a garantia desses direitos, e, sobretudo, a segurança
e a punição de criminosos que não podem continuar
agindo dessa forma por omissão e ausência de instrumentos legais que o Estado Brasileiro pode, evidentemente, oferecer.
Parabéns a V. Exa. pela determinação, pela indignação. E nesse aspecto o senhor conta sempre
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com o meu apoio e com a nossa participação. Muito
obrigado.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Os requerimentos estão aprovados. Eu agradeço, Senador José Nery, e lamento a agenda de V.
Exa., até porque o tempo é nosso inimigo. É um caso
atrás do outro, não tem como planejar nada. Nessa
CPI não tem como planejar nada, aqui não dá para...
E eu estou indo, mais uma vez só a Alagoas, não vai
ninguém. Aqueles que disseram que iriam... V. Exa.
me colocou-SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): V. Exa.
me permite? Eu pediria a V. Exa. de que eu sei que é
difícil combinar e planejar. No entanto, aprovamos o
requerimento da CPI, no dia que aprovou eu estava
lá na sala-SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Não, mas V. Exa.... V. Exa. tem ido-–
SENADOR JOSÉ NERY (PSOL-PA): Que precisava de a gente agendar porque nós temos igualmente
compromissos. Então eu lamento profundamente que
assim tenha sido.
SR. PRESIDENTE SENADOR MAGNO MALTA
(PR-ES): Há algumas dificuldades, porque não sei se
alguns senadores que pertencem a essa CPI se eles
acham que existe coisa mais importante do que defender causa de criança.
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Então eu até tenho alguns arrependimentos quando fiz a formação dessa CPI. Mas esse troço me engasga muito, me engasga muito. Essa causa da vida é
um negócio absolutamente violento que tem que estar
acima de qualquer coisa. Estar acima de qualquer coisa. V. Exa., eu faço uma ressalva a V. Exa., V. Exa. tem
sido meu companheiro. É quem tem ido, por isso que
eu estou forçando a sua barra para ver se você ainda
vai, se você... Entendeu? Porque só tem ido você mesmo, entendeu? É eu e tu; tu e eu. Acabou. Entendeu
ou não? Então não quero ir sozinho.
Então até porque acho que V. Exa. respalda isso,
porque você V. Exa. tem uma ligação muito grande
com a CNBB, V. Exa. é testemunha do meu respeito
à instituição e acho que a sua presença é absolutamente importante, absolutamente importante. Mas sei
dos compromissos de V. Exa. nesse momento, mas a
minha tristeza é que todo mundo faz discurso no Plenário: “Ah, porque o cara abusou das crianças e matou”, mas na hora do ‘pega para capar’, todo mundo
some. “Não, é porque eu tenho que pegar o meu avião,
porque eu tenho que estar lá, não sei o quê”. Eu fico,
fico... Bicho, eu...
Está encerrada a sessão. – Senador Magno Malta,
Presidente.
Sessão encerrada às 12h15.
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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 - Paulo Duque* (S)
Maioria-PP - Francisco Dornelles**

Ceará
PDT - Patrícia Saboya*
Minoria-PSDB - Tasso Jereissati*
Bloco-PC DO B - Inácio Arruda**

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

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

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

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

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

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

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

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

Rio Grande do Norte
Maioria-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Minoria-DEM - José Agripino*
Minoria-DEM - Rosalba Ciarlini**

Santa Catarina
Bloco-PT - Ideli Salvatti*
Maioria-PMDB - Neuto De Conto* (S)
Minoria-DEM - Raimundo Colombo**

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**
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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
Bloco-PT - 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 final prorrogado: 02/09/2010

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
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)

(5,29,30)

2. Alvaro Dias (PSDB-PR)

(4,7)

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

(12,18)

(2,6,21)

Eduardo Suplicy (PT-SP)

(3,11,16,19)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

1. Paulo Paim (PT-RS)

(22,31,33)

2. Augusto Botelho (PT-RR)

(25)

(8)

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

(23)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

(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 Inácio Arruda é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Fátima Cleide
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
19. Em 27.05.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João Pedro
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
20. Em 27.05.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Sérgio Guerra (Ofício nº 97/09 - GLPSDB).
21. Em 27.05.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Inácio Arruda
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
22. Em 27.05.2009, o Senador João Pedro é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Suplicy
(Ofício nº 096/2009 - GLDBAG).
23. Em 02.06.2009, o Senador Neuto de Conto é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
24. Em 02.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB Nº 011-A-2009).
25. Em 09.06.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (Ofício nº 106/2009 - GLDBAG).
26. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
27. Senador Inácio Arruda passou à Relatoria em 14.10.2009, conforme notas taquigráficas da 29ª reunião da CPI, realizada na mesma data.
28. A Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão em 16.12.2009 (Of. 204/09 - GLPSDB).
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 João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
32. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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).
*. 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.

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

TITULARES

SUPLENTES

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

1. VAGO

(1,4)

Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

2. Papaléo Paes (PSDB-AP)

(7)

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

(3)

1. José Nery (PSOL-PA)

(2,5,6)

Magno Malta (PR-ES)

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

1. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC)

(8)

(8)

PTB
Romeu Tuma (SP)

1. Sérgio Zambiasi (RS)

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

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 ( DEM, PSDB )
(1,4)

Jayme Campos (DEM-MT)

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

(1)

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 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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

(2)

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

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

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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 ( DEM, PSDB )
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)

1. Senador Almeida Lima (PMDB)

PTB
Senador Roberto Cavalcanti (PRB)

(3,4)

1. Senador João Vicente Claudino

Notas:
1. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
2. Vago, em virtude de o PTB ter cedido a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB).
3. Em 12.03.2009, o PTB cede a vaga de titular do Senador Gim Argello ao Bloco de Apoio ao Governo (OF. Nº 092/2009-GLPTB/SF).
4. Em 12.03.2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado membro titular em vaga cedida ao Bloco de Apoio ao Governo pelo PTB na Comissão (Of.
nº 055/2009-GLDBAG).
*. Em 09.12.2009, aprovado o Requerimento nº 1.621, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010.

Secretário(a): Irani Ribeiro dos Santos
Telefone(s): 33034854
Fax: 33031176

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 ( DEM, PSDB )
Senador Demóstenes Torres (DEM)

1. Senador Eliseu Resende (DEM)

Senador Marco Maciel (DEM)

2. Senador Jayme Campos (DEM)

Senador Cícero Lucena (PSDB)

3. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(2)

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

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Tião Viana (PT)

2. Senador Magno Malta (PR)

Senadora Serys Slhessarenko (PT)

3. Senadora Marina Silva (PV)

(1,3)

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

PTB
Senador Mozarildo Cavalcanti

1. Senador Romeu Tuma

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 (PT-RR) (4)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (DEM-TO) (4)
Instalação: 16/09/2009
Prazo final prorrogado: 22/12/2010

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

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 (PT)

(3)

1.

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

(1)

1.

PTB
Senador Fernando Collor

1.

Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 009-A/2009).
2. Em 13.07.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria (DEM) na Comissão (OF. Nº
104/09-GLDEM).
3. Em 15.09.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo (OF. GLDBAG nº 131/2009).
4. Em 16.09.2009, foram eleitos Presidente a Senadora Marisa Serrano e Vice-Presidente o Senador Augusto Botelho. A Senadora Kátia Abreu foi
designada relatora (Of. nº 030/09-SSCEPI).
5. Em 21.10.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro do PSDB na Comissão (Of. 184/09-GLPSDB).
*. 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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

5) COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DE BRASÍLIA
Finalidade: Em parceria com o Governo do Distrito Federal, colaborar com o calendário oficial das
comemorações do cinquentenário de Brasília.
(Requerimento nº 247, de 2009, do Senador Geraldo Mesquita Júnior, aprovado em 05.05.2009)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: Senador Adelmir Santana (DEM-DF) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG) (3)
RELATOR: Senador Geraldo Mesquita Júnior (PMDB-AC) (3)
Instalação: 16/09/2009

MEMBROS
Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Senador Adelmir Santana (DEM)
Senador Eduardo Azeredo (PSDB)

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

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

(1,2)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 ( DEM, PSDB )
Senador Arthur Virgílio (PSDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B )
Senador Augusto Botelho (PT)
Senadora Fátima Cleide (PT)

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

(2)

(1)

PTB
Senador Romeu Tuma
Notas:
1. Em 10.06.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).
2. Em 10.06.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do Bloco da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nº 012-A/2009).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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 ( DEM, PSDB )
Senadora Rosalba Ciarlini (DEM)
Senador Tasso Jereissati (PSDB)

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

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

(2,3,4)

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(1)

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.
*. 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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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

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

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

(3,5)

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

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

PTB
Senador Romeu Tuma

PDT
Senadora Patrícia Saboya

(1,2,4,6)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)
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)
VAGO

(38)

3. VAGO

(37,93)

Marcelo Crivella (PRB)
Inácio Arruda (PC DO B)
César Borges (PR)

(30)

(11,41,94)

4. Ideli Salvatti (PT)
(35)

(36)

5. Roberto Cavalcanti (PRB)

(40)

6. VAGO

(31)

(33)

(29,72)

(4,39,81,82,83,84,87,96)

7. João Ribeiro (PR)

(32)

Maioria ( PMDB, PP )
(66,68)

Francisco Dornelles (PP)

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

1. Romero Jucá (PMDB)
(56,59)

(54,70)

Pedro Simon (PMDB)

4. VAGO

(8,15,53,69)

(57,62)

Renan Calheiros (PMDB)

(64,67,88,91,100)

3. Hélio Costa (PMDB)

(63)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(55,61)

(3,60,97,98)

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

5. Edison Lobão (PMDB)

(9,65,71,95,99)

6. Paulo Duque (PMDB)

(58,78)

(1,60)

7. Almeida Lima (PMDB)

(58,77)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
(44)

Eliseu Resende (DEM)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(17,43)

(49)

Raimundo Colombo (DEM)
Adelmir Santana (DEM)

(52)

(14,16,47)

2. Demóstenes Torres (DEM)
3. Heráclito Fortes (DEM)
4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(43)

5. Kátia Abreu (DEM)

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

6. José Agripino (DEM)

Cícero Lucena (PSDB)

(24)

7. Alvaro Dias (PSDB)

(27)

(18,50)

(46)

Jayme Campos (DEM)
João Tenório (PSDB)

(43)

(48)
(5,45)
(23)

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)

PTB
João Vicente Claudino
Gim Argello

(42)

(42)
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(7)

1. Sérgio Zambiasi

(12,42)

2. Fernando Collor

(42)

(22,75)

PDT
Osmar Dias

(21)

1. Jefferson Praia

(10,20)

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

1. VAGO

(5)

(7)

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.
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Rosalba Ciarlini (DEM-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (5)
VAGO

(3,18,29,71,82)

1. VAGO

Augusto Botelho (PT)
Paulo Paim (PT)

(27)

2. César Borges (PR)

(26)

(28)

3. Eduardo Suplicy (PT)

Marcelo Crivella (PRB)
Fátima Cleide (PT)

(33,78)

(30)

(35)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(34,75,77,78)

5. Ideli Salvatti (PT)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(36,58,61)

6. VAGO

Renato Casagrande (PSB)

(36,60,65)

7. José Nery (PSOL)

(1,2,13)

(31,32)

(36)
(36,63,64)

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

(9,52,88,91,95)

Paulo Duque (PMDB)
VAGO

(57,68,73)

(6,56)

(48,80)

Mão Santa (PSC)

1. VAGO

(51,93)

2. Romero Jucá (PMDB)

(53)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(54)

4. Garibaldi Alves Filho (PMDB)
(50,76,79)

5. VAGO

(49,74,80)

(55,94)

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

(42)

1. Heráclito Fortes (DEM)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(39)

2. Jayme Campos (DEM)

Efraim Morais (DEM)

(12,15,41)

Raimundo Colombo (DEM)
Flávio Arns (PSDB)

(23,37,83)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Papaléo Paes (PSDB)

(46)

(20,66)

(22)

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

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

(7,11,59)

(10,45)

(4,40)

5. Cícero Lucena (PSDB)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

(44)
(43,70,72,89,90)

(24,67,85,92)
(25,81,86,87)

(21,38,84)

(8)

1. Gim Argello

(14,16,62)

PDT
João Durval

(17,47)

1. Cristovam Buarque

(19,69)

Notas:
1. O Senador Fernando Collor encontra-se licenciado, nos termos do Requerimento nº 968, de 2007, aprovado em 27/08/2007.
2. Em 04/09/2007, o Senador Euclydes Mello é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Fernando
Collor (Of. 141/2007-GLDBAG).
3. Senadora Patrícia Saboya comunicou filiação partidária em 02.10.2007 (DSF 3.10.2007).
4. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 12.10.2007)
5. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
6. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
7. Em 23/04/2008, o Senador Gim Argello deixa de integrar a Comissão (Of. 73/2008-GLPTB).
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8. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
9. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
10. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
11. Em 02/07/2008, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado Titular do PTB, na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gim Argello (Of.
111/2008-GLPTB).
12. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
13. Vago, em virtude do afastamento do Senador Euclydes Mello, devido ao retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em
28.12.2007.
14. Em 07.10.2008, a Senadora Ada Mello é designada membro suplente do PTB na Comissão (Of. nº 145/2008/GLPTB).
15. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
16. Vago em virtude do retorno do Senador Fernando Collor ao exercício do mandato, em 11.01.2009 (Of. nº 001/2009 - Gab. Sen. Fernando Collor).
17. Em 11.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro titular do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
João Durval.
18. Vago em virtude de a Senadora Patrícia Saboya ter sido indicada na Comissão pelo PDT, em 11.02.2009, como membro titular.
19. Em 11.02.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 03/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
20. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
21. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Marisa Serrano.
22. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 022/09-GLPSDB).
23. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
24. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Cícero Lucena.
25. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 022/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
26. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Augusto Botelho.
27. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
28. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
29. Em 16.02.2009, o Senador Flávio Arns é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG.
30. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Paulo Paim.
31. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
32. Em 16.02.2009, a Senadora Ideli Salvatti é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
(Of. nº 016/09-GLDBAG).
34. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
35. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Expedito Júnior.
36. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
37. Em 17.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 41/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
38. Em 17.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 39/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
39. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
40. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
41. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Kátia Abreu.
42. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
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43. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
44. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
45. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Raimundo Colombo.
46. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição à
Senadora Rosalba Ciarlini.
47. Em 19.02.2009, o Senador João Durval é designado Titular do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. 14/09 - GLPDT).
48. Em 02.03.2009, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto
(OF. GLPMDB nº 34/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão(OF. GLPMDB nº 34/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
55. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
56. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 34/2009).
57. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 34/2009).
58. Em 04.03.2009, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
59. Em 04.03.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PTB (Of. nº
068/2009-GLPTB).
60. Em 04.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 029/2009-GLDBAG).
61. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Titular do PTB na Comissão, em substituição ao Senador Tião Viana (Of. 40/2009 GLDBAG).
62. Em 05/03/2009, o Senador Gim Argello é designado Suplente do PTB na Comissão (Of. 85/2009 - GLPTB).
63. Em 10.03.2009, o Senador José Nery é designado membro suplente em vaga cedida ao PSOL pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
GSNJ nº 135/2009).
64. Em 10.03.2009, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de suplente ao Partido Socialismo e Liberdade - PSOL (Of. nº 047/2009-GLDBAG).
65. Em 04.03.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 051/2009-GLDBAG).
66. Em 24.03.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of. nº
062/09-GLPSDB).
67. Em 24.03.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Eduardo Azeredo (Of.
nº 062/09-GLPSDB).
68. Em 25.03.2009, vago em virtude da solicitação contida no OF. GLPMDB nº 083/2009.
69. Em 21.05.2009, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. 48/09 - LPDT).
70. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
71. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
72. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
73. Em 14.09.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão. (OF. GLPMDB nº 155/2009).
74. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
75. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
76. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de
23.09.2009.
77. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
78. Em 29.09.2009, a Senadora Fátima Cleide deixa de compor a Comissão como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo e é designada membro
titular, em substituição ao Senador Expedito Júnior (Of. 137/2009-GLDBAG).
79. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
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80. Em 01.10.2009, o Senador Garibaldi Alves Filho deixa vaga de membro titular na Comissão e passa à suplência, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 162/2009).
81. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 165/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
82. Em 08.10.2009, o Senador Flávio Arns comunicou a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 2 de outubro de
2009 (Of./GSFA/0898/2009).
83. Em 09.10.2009, o Senador Flávio Arns assume a vaga de titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Lúcia Vânia (Of. nº
164/09-GLPSDB).
84. Em 09.10.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 164/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
85. Em 15.10.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição à Senadora Marisa Serrano (Of.
170/09-GLPSDB).
86. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
87. Em 18.11.2009, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 195/09-GLPSDB).
88. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
89. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
90. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
91. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
92. Em 26.03.2010, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra (Of. nº
17/10-GLPSDB).
93. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
94. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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).
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2.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS SOCIAIS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flávio Arns (PSDB-PR)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG)

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

(6)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

(2,11)

2. Marisa Serrano (PSDB)

(7)

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

(10,12,15)

1. Paulo Paim (PT)

(1)

(9)

PMDB
Paulo Duque

(4)

1. VAGO

(5,13,14)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(8)

1. Gim Argello (PTB)

(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. 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.
3. Em 6.04.2009, o Senador Gim Argello é designado membro suplente do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
4. Em 6.04.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
5. Em 6.04.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
6. 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).
7. 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).
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 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.
10. 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).
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).
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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 (PT-RR) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Papaléo Paes (PSDB-AP)

(13)

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

(5)

1. Raimundo Colombo (DEM)

(9)

2. VAGO

(2,3)

(2,11,16)

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

(4)

1. Marcelo Crivella (PRB)

(1)

(2,10)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(12,14,15)

1. Paulo Duque

(8)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

(6)

1. João Durval (PDT)

(7)

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 Raimundo Colombo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº
20/09-PRES/CAS).
4. 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).
5. 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.
6. Em 6.04.2009, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PTB na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
7. Em 6.04.2009, o Senador João Durval é designado membro suplente do PDT 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), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
9. 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).
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 João Tenório é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão (OF. nº 20/09-PRES/CAS).
12. 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.
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.

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

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

1. Rosalba Ciarlini (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

2. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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

1. José Nery (PSOL)

PMDB
Mão Santa (PSC)

(2,3)

1. VAGO

(4)

PTB PDT
Mozarildo Cavalcanti (PTB)

1. Gim Argello (PTB)

Notas:
1. Em 16.04.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro suplente do DEM, em substituição ao Senador Efraim Morais (OF. nº 17/09 PRES/CAS).
2. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
3. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
4. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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

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

(37,75,81,83,84)

1. Renato Casagrande (PSB)

Aloizio Mercadante (PT)

(10,38)

2. Augusto Botelho (PT)

(37)

Eduardo Suplicy (PT)
Ideli Salvatti (PT)
Tião Viana (PT)

(1,15,17,34)

3. Marcelo Crivella (PRB)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

(30)

(17,35)

(33)

4. Inácio Arruda (PC DO B)

(37)
(32,41,87,88,89,100)

(16,17,36,71)

5. César Borges (PR)

(31,41)

6. Marina Silva (PV)

(19,39,77,84)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(60,64)

Almeida Lima (PMDB)
VAGO

1. Romero Jucá (PMDB)

(57,64)

(59,63)

2. Renan Calheiros (PMDB)

(62,64,96,99,106)

(61,69,86,93)

3. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)
(56,64)

Francisco Dornelles (PP)

4. Hélio Costa (PMDB)

(58,66,78)

(5,68,76,101,105)

Valter Pereira (PMDB)

(2,64)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(42,54,65)

Edison Lobão (PMDB)

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

6. Neuto De Conto (PMDB)

(3,64)

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

(47)

1. Efraim Morais (DEM)

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

(44)

(40,82,85,97,98)
(14,20)

Antonio Carlos Júnior (DEM)
Alvaro Dias (PSDB)

(24,74)

Jarbas Vasconcelos (PMDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(24)

5. Eliseu Resende (DEM)

(8,21,48)

(50)

(28)

7. Marconi Perillo (PSDB)

(26)

8. Arthur Virgílio (PSDB)

(27,70)

9. Flexa Ribeiro (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(45)

(4,49)

6. Eduardo Azeredo (PSDB)
(25,73,91)

(24)

Tasso Jereissati (PSDB)

(51)

3. Raimundo Colombo (DEM)
4. José Agripino (DEM)

(46)

(52)

2. Adelmir Santana (DEM)

(29,72,90,92)

(7)

1. Gim Argello

(43)

PDT
Osmar Dias

(12,13,23)

1. Patrícia Saboya

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

Notas:
1. Em 07/08/2007, o Senador Marcelo Crivella é designado quarto suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Inácio Arruda (Of 131/2007-GLDBAG).
2. O Senador Valter Pereira teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do Bloco da Maioria (Of. 23/2009-GLPMDB).
3. O Senador Neuto De Conto teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
4. Vaga cedida pelo DEM ao PSDB.
5. O Senador Valdir Raupp teve a sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 23/2009-GLPMDB).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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6. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
7. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
8. Em 01/04/2008, o Senador Virgínio de Carvalho é designado Suplente em vaga antes ocupada pela Senadora Maria do Carmo Alves, que se encontra
licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 20.03.2008 a 3.02.2009 (Of. 30/08-GLDEM e Req. nº 1.135/2009).
9. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 112/08-GLPMDB).
10. Em 03/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Titular do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 59/2008 - GLDBAG).
11. Em 04.06.2008, o Senador Cristovam Buarque é designado suplente do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT), em substituição ao Senador Osmar
Dias.
12. Em 04.06.2008, o Senador Osmar Dias é designado titular do PDT na Comissão (Of. nº 05/08-LPDT).
13. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como Titular na Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. 15/09-GLPDT).
14. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
15. Em 06.08.2008, o Senador Francisco Dornelles é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Ofício nº 081/2008-GLDBAR).
16. Em 13.08.2008, o Senador Expedito Júnior é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Ribeiro (Ofício nº 083/2008-GLDBAG).
17. Em 13.08.2008, a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Ofício nº
083/2008-GLDBAG).
18. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 354/2008).
19. Em 28.10.2008, o Senador Marcelo Crivella é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José Nery
(Ofício nº 096/2008-GLDBAG).
20. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
21. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
22. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 04/2009-GLPDT), em substituição ao Senador
Cristovam Buarque.
23. Em 11.02.2009, o Senador Osmar Dias teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 04/09-GLPDT).
24. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio, Lúcia Vânia e Tasso Jereissatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 024/09-GLPSDB).
25. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
26. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
27. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
28. Em 12.02.2009, o Senador Eduardo Azeredo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Flexa Ribeiro.
29. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 024/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
30. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
31. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Magno Malta.
32. Em 16.02.2009, o Senador César Borges é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
33. Em 16.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador César Borges.
34. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Francisco Dornelles.
35. Em 16.02.2009, o Senador Renato Casagrande é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Inácio Arruda.
36. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
37. Em 16.02.2009, os Senadores Eduardo Suplicy, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
38. Em 16.02.2009, o Senador Aloízio Mercadante é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição à Senadora Marina Silva.
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39. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Marcelo Crivella.
40. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Demóstenes Torres.
41. Em 17.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 21/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges, que passa à suplência, em substituição ao Senador João Ribeiro.
42. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
43. Em 17.02.2009, o Senador Gim Argello é designado membro Suplente do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti.
44. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Marco Maciel.
45. Em 17.02.2009, o Senador Raimundo Colombo é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador José Agripino.
46. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do DEM (Of. nº
012/09-GLDEM).
47. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
48. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM).
49. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Alvaro Dias.
50. Em 17.02.2009, o Senador Romeu Tuma é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 27/09-GLPTB), em substituição ao Senador
Epitácio Cafeteira.
51. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
52. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 012/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
53. Em 19.02.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada Suplente do PDT na Comissão, em substituição ao Senador Jefferson Praia (Of. 15/09 GLPDT).
54. Em 02/03/2009, o Senador Wellington Salgado de Oliveira é designado membro suplente do PMDB na Comissão (Of. 23/2009-GLPMDB).
55. Em 02/03/2009, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (Of.
23/2009-GLPMDB).
56. Em 02/03/2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Almeida Lima (Of.
23/2009-GLPMDB).
57. Em 02/03/2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (Of.
23/2009-GLPMDB).
58. Em 02/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (Of. 23/2009-GLPMDB).
59. Em 02/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney
(Of. 23/2009-GLPMDB).
60. Em 02/03/2009, o Senador Pedro Simon é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of.
23/2009-GLPMDB).
61. Em 02/03/2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado
de Oliveira (Of. 23/2009-GLPMDB).
62. Em 02/03/2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of.
23/2009-GLPMDB).
63. Em 04.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
64. Em 04.03.2009, os Senadores Pedro Simon, Almeida Lima, Gilvam Borges, Francisco Dornelles e Valter Pereira, como titulares, e o Senador Neuto
De Conto, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas pela Liderança do PMDB (Of. nº 048/2009-GLPMDB).
65. Em 04.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (Of.
nº 48/2009-GLPMDB).
66. Em 04.03.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
Júnior (Of. nº 48/2009-GLPMDB).
67. Em 04.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (Of. nº
48/2009-GLPMDB).
68. Em 04.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
69. Em 04.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros
(Of. nº 48/2009-GLPMDB).
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70. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
53/09-GLPSDB).
71. Em 10.03.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva (Of. nº 053/2009-GLDBAG).
72. Em 10/03/2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Guerra, que passa à
titularidade (Of. 51/09-GLPSDB).
73. Em 10/03/2009, o Senador Sérgio Guerra é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro, que passa à suplência
(Of. 51/09-GLPSDB).
74. Em 10/03/2009, o Senador Alvaro Dias é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio (Of. 52/09-GLPSDB).
75. Em 10.03.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Serys
Slhessarenko (Of. nº 052/2009-GLDBAG).
76. Em 04.03.2009, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(Of. nº 68/2009-GLPMDB).
77. Em 16.03.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. nº 056/2009-GLDBAG).
78. Em 19/03/2009, o Senador Geraldo Mesquita Júnior é designado Suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Renan Calheiros (Of.
GLPMDB 075/2009).
79. A Senadora Patrícia Saboya encontra-se licenciada, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, conforme o Requerimento nº 878, de 2009,
aprovado no dia 15/07/2009, na Sessão Deliberativa Extraordinária iniciada em 14/07/2009.
80. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres é designado membro suplente do PDT na Comissão, em substituição à Senadora Patrícia Saboya (Of. nº
60/09-LPDT).
81. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
82. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
83. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
84. Em 09.09.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marina Silva, que passa a ocupar vaga de membro suplente (Of. nº 128/2009-GLDBAG).
85. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
86. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
87. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
88. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
89. Em 29.09.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Expedito
Júnior (Of. 136/2009-GLDBAG).
90. Em 07.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Flexa Ribeiro (Of. nº
163/09-GLPSDB).
91. Em 06.10.2009, a Liderança do PSDB cede, temporariamente, vaga de titular do Senador Sérgio Guerra ao Senador Jarbas Vasconcelos (Of. nº
109/09-GLPSDB).
92. Em 28.10.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 187/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Expedito Júnior.
93. Em 04.11.2009, o Senador Renan Calheiros é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(Of. nº 188/2009-GLPMDB)
94. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.09.
95. Em 18.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya é designada membro suplente do PDT na Comissão(Of. nº 76/09-LPDT).
96. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
97. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
98. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
99. Em 04.02.2010, o Senador Geovani Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 205/2010).
100. Em 29.03.2010, o Senador Tião Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of.13/10-GLDBAG).
101. O Senador Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
102. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
103. Em 31.03.2010, o Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
104. Em 06.04.2010, o Senador Edison Lobão é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 45/2010).
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).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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
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 ( DEM, PSDB )
Jarbas Vasconcelos (PMDB)

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

Tasso Jereissati (PSDB)

3. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

1. Gim Argello

PDT
Patrícia Saboya

(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 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
*. Em 17.11.2009, lido o Of. nº 374/09-CCJ, que comunica a composição, designação dos membros, eleição do Presidente e Vice-Presidente e designação
do Relator da Subcomissão, em reunião realizada no dia 28.10.2009.

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

3.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ANÁLISE DO PRS Nº 96, DE 2009 - REFORMA
ADMINISTRATIVA
Finalidade: Análise do PRS nº 96, de 2009, que "Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal,
instituído pela Resolução nº 58, de 1972, e posteriores modificações".
Número de membros: 6 titulares
PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
RELATOR: Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Designação: 10/02/2010

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

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Fátima Cleide (PT-RO) (93,106)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Marisa Serrano (PSDB-MS)

(73,79)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PR, PSB, PRB, PC DO B ) (3)
Roberto Cavalcanti (PRB)
Augusto Botelho (PT)
Fátima Cleide (PT)
Paulo Paim (PT)

(34,81,89,92,94)

(34)

(30,96,100)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(34,45,66)

Ideli Salvatti (PT)

(1,31,108)

2. Gim Argello (PTB)

(34)

4. José Nery (PSOL)

Inácio Arruda (PC DO B)
VAGO

1. VAGO

(32)

(12,38)

(36)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(33,76,78,80,96)

(35,85,86,87,98,101,110)

6. João Ribeiro (PR)

(37,71)

7. Marina Silva (PV)

(37,80)

(37,67,94,95)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

(64)

1. Romero Jucá (PMDB)

Mauro Fecury (PMDB)

(8,16,63,70,72)

2. Francisco Dornelles (PP)

VAGO

(58,102,105,111)

VAGO

(56,107)

3. Pedro Simon (PMDB)

(5,9,53,88)

VAGO

(57,65)

(59,83,88)

(59)

4. Neuto De Conto (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(59)

(55)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(62)

(60)

6. Garibaldi Alves Filho (PMDB)
7. VAGO

(15,17,54)

(61,109)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Raimundo Colombo (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(4,42)

(46)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Kátia Abreu (DEM)

(41)

(11,50)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(6,19,52)

3. Jayme Campos (DEM)

(49,77,82,103,104)

Heráclito Fortes (DEM)

(44)

4. Efraim Morais (DEM)

(43)

(13,48)

José Agripino (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(40)

Alvaro Dias (PSDB)

(28)

Flávio Arns (PSDB)

(27,91)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

5. Eliseu Resende (DEM)

(14,18,51)

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

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

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

(29)

9. Papaléo Paes (PSDB)

(23)

(24)

10. Sérgio Guerra (PSDB)

(26)

PTB
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

(7,47)

1. João Vicente Claudino
2. Mozarildo Cavalcanti

(47)

PDT
Cristovam Buarque

(21)

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

(10,20)

(2,39)

(47)
(47)

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

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

(7,15)

1. VAGO

(8,16)

(7)

2. Flávio Arns (PSDB)

Inácio Arruda (PC DO B)

(17)

3. VAGO

(15,16,21)

(7)

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

(3,19)

1. VAGO

(22)

(7)

2. Valdir Raupp (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)

(11)

3. VAGO

(20)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(4)

1. Adelmir Santana (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(9)

2. VAGO

Rosalba Ciarlini (DEM)

3. Raimundo Colombo (DEM)

Marisa Serrano (PSDB)
Eduardo Azeredo (PSDB)

(1,6,14)

(9)

4. Cícero Lucena (PSDB)
(10)

5. Papaléo Paes (PSDB)

(5)

(10,13)
(7,12)

PDT
Cristovam Buarque

(7,18)

1. VAGO

(18)

Notas:
1. Vago, em virtude de a Senadora Maria do Carmo Alves encontrar-se licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de
20.03.2008 a 3.02.2009, e ter sido substituída pelo Senador Virgínio de Carvalho, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (Of. 30/2008-GLDEM e
Req. nº 1.135/2009).
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. O Senador Geraldo Mesquita Júnior solicitou seu desligamento (Of. nº 008/08 GSGMJ e Of. GLPMDB nº 19/2008 - DSF 22.02.2008).
4. Em virtude do desligamento do Senador Demóstenes Torres, em 04.06.2008 (OF. Nº 053/08-GLDEM).
5. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
6. A Senadora Maria do Carmo Alves retornou ao mandato em 29.01.2009, aguardando indicação.
7. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
8. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
9. Em 30.09.2009, o Senador Marco Maciel deixa a suplência e é designado membro titular do DEM na Subcomissão, em substituição ao Senador Romeu
Tuma (Of. nº 183/2009/CE).
10. Em 30.09.2009, o Senador Eduardo Azeredo deixa a suplência e é designado membro titular do PSDB na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marconi Perillo (Of. nº 183/2009/CE).
11. Em 30.09.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro titular do PMDB na Subcomissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (Of.
nº 183/2009/CE).
12. Em 30.09.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
13. Em 30.09.2009, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
14. Em 30.09.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
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15. 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).
16. 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).
17. 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).
18. 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).
19. Em 30.09.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Subcomissão (Of. nº 183/2009/CE).
20. Em 30.09.2009, o Senador Valter Pereira deixa de compor a Subcomissão como membro suplente do PMDB (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 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

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

(2)

1. Gerson Camata (PMDB)

Sérgio Zambiasi (PTB)

2. Neuto De Conto (PMDB)

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

1. Flávio Arns (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2.

Alvaro Dias (PSDB)

3. Papaléo Paes (PSDB)

(1)

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 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
*. Lido na sessão deliberativa ordinária de 30.09.2009 o Of. nº 183/2009/CE comunicando a indicação em reunião realizada no dia 22.09.2009 dos nomes
para comporem a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Renato Casagrande (PSB-ES)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)

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

(25)

(7,25,43,45)

(26,55)

1. Fátima Cleide (PT)

(23)

2. César Borges (PR)

(20)

3. Inácio Arruda (PC DO B)

João Ribeiro (PR)

(21)

4. Delcídio Amaral (PT)

(24)

(22)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(38,47,48,49,53)

Hélio Costa (PMDB)
VAGO

(38,56,57)

(40,50,54,58)

1. Romero Jucá (PMDB)

(38)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(5,11,39)

3. Almeida Lima (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

(38)

(38)

4. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(38)

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

(32)

(34)

(33)

2. Raimundo Colombo (DEM)

Heráclito Fortes (DEM)
Eliseu Resende (DEM)

1. Adelmir Santana (DEM)

(35)
(28)

4. Jayme Campos (DEM)

Arthur Virgílio (PSDB)

(10,19)

5. Alvaro Dias (PSDB)

Cícero Lucena (PSDB)

(16)

6. Flexa Ribeiro (PSDB)

Marisa Serrano (PSDB)

(14)

(1,29)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

(3,30)

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

(4,15)

7. Mário Couto (PSDB)

(18)
(17)

PTB
Gim Argello

(6,27)

1. Sérgio Zambiasi

(27)

PDT
Jefferson Praia

(8,12,37,41)

1. Cristovam Buarque

(13,36,42)

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

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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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

(8)

2. VAGO

VAGO

(9)

(8)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(3,4,6)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Cícero Lucena (PSDB)

1. Adelmir Santana (DEM)
(5,7)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

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

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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

5.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A CRISE AMBIENTAL NA
AMAZÔNIA
(Requerimento Da Cma 8, de 2008)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO

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

(1)

VAGO

(6,7,8,9)

1. VAGO

(5)

2. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO

(2,4)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Flexa Ribeiro (PSDB)

1. VAGO

(3)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Arthur Virgílio (PSDB)

Notas:
1. O Senador Sibá Machado deixou o exercício do mandato em 14.05.2008, em virtude do retorno da titular, Senadora Marina Silva.
2. Em 18/06/2008, o Senador Geovani Borges é designado Suplente do PMDB na Subcomissão (Of. 58/2008-CMA).
3. 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).
4. Vago em virtude do retorno do titular à Casa, Senador Gilvam Borges, em 25.08.2008 (Of. nº 073/2008 - GSGB).
5. Vago em 17.02.09 em virtude de os Senadores não pertencerem mais à Comissão.
6. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
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.

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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

5.3) 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) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (6)
RELATOR: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT) (4)
Instalação: 27/10/2009

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

(1,2)

1. Fátima Cleide (PT)

(11)

2. Renato Casagrande (PSB)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(3,7,8,9)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Valter Pereira (PMDB)

2. VAGO

(10)

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

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

Gilberto Goellner (DEM)

2. Adelmir Santana (DEM)

PTB
Gim Argello

1. Sérgio Zambiasi

Notas:
1. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
2. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
3. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
4. Em 04.11.2009, foi designado Relator da Subcomissão o Senador Gilberto Goellner (Of. nº 85/2009-CMA).
5. Em 04.11.2009, foi eleita Presidente da Subcomissão a Senadora Marisa Serrano (Of. nº 85/2009-CMA).
6. Em 04.11.2009, foi eleito Vice-Presidente da Subcomissão o Senador Flexa Ribeiro (Of. nº 85/2009-CMA).
7. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
8. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
9. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
10. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
11. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
*. 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.

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/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Gilberto Goellner (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 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
9. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
*. 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.

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)

(21,53,59,61,64)

1. VAGO

(21)

2. Serys Slhessarenko (PT)

(21)

3. VAGO

Patrícia Saboya (PDT)
José Nery (PSOL)

(19,74)

(3,23,48,49,57,65,67)

(cedida ao PDT)

(24)

(20)

(11,22,30,64)

4. Marina Silva (PV)

(22,45,50,52)

5. Magno Malta (PR)

(22,48)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(41,44)

1. VAGO

Gerson Camata (PMDB)
VAGO

(35,43)

VAGO

(34,68,71,75)

(40)

(37,73)

2. Romero Jucá (PMDB)

(42)

3. Valter Pereira (PMDB)
4. Mão Santa (PSC)

Paulo Duque (PMDB)

(10,12,33)

José Agripino (DEM)

(2,25)

5. VAGO

(38)

(39,56,58)

(36,55,63,66,72)

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

(32)

Eliseu Resende (DEM)

(4,26)

VAGO

(8,46)

1. Heráclito Fortes (DEM)
2. Jayme Campos (DEM)

(27)
(28,51,54,69,70)

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

Arthur Virgílio (PSDB)

(18)

5. VAGO

Cícero Lucena (PSDB)

(18)

6. Mário Couto (PSDB)

(17)

(1,5,61)

7. Papaléo Paes (PSDB)

(18)

Flávio Arns (PSDB)

PTB

(29)

(9,13,31)

(16,47,60,62)

(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/sf/atividade/plenario/sf
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10. Em 17/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges, que se encontra licenciado, nos
termos do art. 43, I, do Regimento Interno, no período de 17.04.2008 a 24.08.2008 (Of. 111/08-GLPMDB).
11. Em 10/06/2008, a Senadora Marina Silva é designada Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, na Comissão (Of. 65/2008-GLDBAG).
12. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 355/2008).
13. Vago em virtude do fim do exercício do Senador Virgínio de Carvalho, devido ao retorno da Titular.
14. Em 11.02.2009, o Senador Cristovam Buarque teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº
07/09-GLPDT).
15. Em 11.02.2009, o Senador Jefferson Praia é designado membro suplente do PDT na Comissão (Of. nº 07/2009-GLPDT).
16. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Mário Couto.
17. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 027/09-GLPSDB), em substituição à Senadora
Lúcia Vânia.
18. Em 12.02.2009, os Senadores Arthur Virgílio e Cícero Lucena tiveram as suas indicações, como titulares, e o Senador Papaléo Paes, como suplente na
Comissão, ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 027/09-GLPSDB).
19. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Serys Slhessarenko.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Serys Slhessarenko é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Eduardo Suplicy.
21. Em 16.02.2009, os Senadores Flávio Arns, Fátima Cleide e Paulo Paim tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas pela
Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
22. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Patrícia Saboya.
24. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
25. Em 17.02.2009, o Senador José Agripino é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
César Borges.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Romeu Tuma.
27. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
29. Em 17.02.2009, a Senadora Maria do Carmo Alves é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Jayme Campos.
30. Em 17.02.2009, o Senador Marcelo Crivella é designado membro suplente pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
19/09-GLDBAG).
31. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Eliseu Resende.
33. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
34. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
35. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
36. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Jarbas
Vasconcelos (OF. GLPMDB nº 29/2009).
37. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
38. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição à Senadora Roseana Sarney (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
39. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
40. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita (OF.
GLPMDB nº 29/2009).
41. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha
(OF. GLPMDB nº 29/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá teve sua indicação como suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
29/2009).
43. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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. 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).
72. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
73. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
74. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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).

Secretário(a): Altair Gonçalves Soares
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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)

1. Fátima Cleide (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

2. VAGO

(3,5)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(6)

1.

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(2,4)

1. VAGO

Lúcia Vânia (PSDB)

(1)

2.

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

6.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E
ACOMP. DA REGUL. FUNDIÁRIA DA AMAZÔNIA LEGAL
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

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

(1,2)

2. VAGO

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
1. VAGO
Lúcia Vânia (PSDB)

2. Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

Maioria ( PMDB, PP )
1. VAGO
Notas:
1. O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme ofício lido na sessão de 10.09.2009 (OF/GSFA/0801/2009).
2. 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).
*. Em 27.04.2009 foi à publicação o OF. Nº 029/09 - CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 09, de 2009 - CDH, cujo teor trata da
transformação da Subcomissão Temporária de Combate ao Trabalho Escravo em Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo.
**. Em 03.08.2009 foi à publicação o OF. Nº 086/09-CDH, que comunica a aprovação do Requerimento nº 26, de 2009-CDH, cujo teor renomeia o
colegiado para Subcomissão Permanente de Combate ao Trabalho Escravo e Acompanhamento da Regularização Fundiária na 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)

(40)

1. Aloizio Mercadante (PT)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
João Ribeiro (PR)
VAGO

(46,73)

2. Marina Silva (PV)

(44,68)

(39,69,85,88,89)

(38,83,84)

3. Renato Casagrande (PSB)

(47,94)

4. Magno Malta (PR)

Roberto Cavalcanti (PRB)

(42,55,67,86,87)

(45,75)

(43)

5. Augusto Botelho (PT)

(22,41,50,72)

Maioria ( PMDB, PP )
Pedro Simon (PMDB)

(1)

Francisco Dornelles (PP)

1. Almeida Lima (PMDB)
(61)

Geraldo Mesquita Júnior (PMDB)

(5,65)

2. Inácio Arruda (PC DO B)
(64)

3. Hélio Costa (PMDB)

(6,76,77)

(2,95,96)

Romero Jucá (PMDB)

(3,70,74)

4. Valdir Raupp (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)

(4)

5. VAGO

(19,24,63)

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

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

(48)

Demóstenes Torres (DEM)
Marco Maciel (DEM)

(18,29,57)

Heráclito Fortes (DEM)
João Tenório (PSDB)

(33,66)
(33)

(35)

PTB
Fernando Collor

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

1. Adelmir Santana (DEM)

(11,54)

2. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,51)

3. José Agripino (DEM)

(8,52)

Eduardo Azeredo (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(58)

(23,27,56)

4. Romeu Tuma (PTB)

(53,78,79,80)

5. Alvaro Dias (PSDB)

(37)

6. Arthur Virgílio (PSDB)

(17,34,71)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

(36)

(12)

1. Mozarildo Cavalcanti

(49)

PDT
Patrícia Saboya

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

1. Cristovam Buarque

(20,31,59)

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
7.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO REGIME
INTERNACIONAL SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(3,4,6)

João Ribeiro (PR)

1. VAGO

(7)

2. Augusto Botelho (PT)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(9,10)

1. Valdir Raupp (PMDB)
2. VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(1)

Eduardo Azeredo (PSDB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
2. VAGO

(7)

PDT
Cristovam Buarque

1. VAGO

(5)

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

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

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

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

(1,4)

1. VAGO

(5)

Maioria ( PMDB, PP )
Paulo Duque (PMDB)

1. Pedro Simon (PMDB)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(5)

1. Marco Maciel (DEM)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

PDT
VAGO

(3)

1.

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

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 ( DEM, PSDB )
José Agripino (DEM)
Romeu Tuma (PTB)

1. Rosalba Ciarlini (DEM)
(2)

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 (PT)

1. VAGO

(4)

PTB
Mozarildo Cavalcanti

1. Fernando Collor

Notas:
1. Vago em 28.04.09 em virtude de o Senador Leomar Quintanilha não pertencer mais à CRE (OF. Nº 054/2009 - CRE).
2. Em 17/06/2009, o Senador Romeu Tuma é designado Titular do Bloco Parlamentar da Minoria, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of.
077/2009-CRE).
3. Em 17/06/2009, o Senador Valdir Raupp é designado titular do Bloco da Maioria (Of. 077/2009-CRE).
4. Vago em 15.09.2009 em virtude de o Senador Tião Viana não pertencer mais à CRE (Of. 125/09-GLDBAG).

Secretário(a): Alexandre Bastos de Melo
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
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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)

(18)

(18,33,56)

2. Paulo Paim (PT)

(18)

Fátima Cleide (PT)

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

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)

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

1. Marina Silva (PV)

(23)

4. VAGO

(20)

5. Eduardo Suplicy (PT)

(21)

6. VAGO

(19)

(17,70,72,73)
(24)

(22,81)

Maioria ( PMDB, PP )
Francisco Dornelles (PP)
VAGO

(52,63,64)

1. Neuto De Conto (PMDB)

(53,76,79,85)

2. Hélio Costa (PMDB)

Paulo Duque (PMDB)
Mão Santa (PSC)

(45)

(29,50,80,84)

3. Pedro Simon (PMDB)

(5,9,49,71,74)

(3,6,54)

(8,10,11,44)

4. Valter Pereira (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

(48,60)

5. VAGO

Edison Lobão (PMDB)

(43,82,83)

6. Almeida Lima (PMDB)

(46)

(47,64)
(51,55,63)

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

(35)

Jayme Campos (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

(34)

(26)

(37,67,69,77,78)

(7,27)

Arthur Virgílio (PSDB)

(40,61,65)

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

3. Adelmir Santana (DEM)

(36)

4. Rosalba Ciarlini (DEM)

(31)

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

João Tenório (PSDB)

(41,58)

7. Mário Couto (PSDB)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(14)

8. Alvaro Dias (PSDB)

Marconi Perillo (PSDB)

(42)

Fernando Collor

(1,28)

(14)
(13,59,65)

(14,62)

9. Sérgio Guerra (PSDB)

PTB
(32)

(30)

(38)

(15)

(4)

1. Gim Argello

(32)

PDT
Acir Gurgacz

(12,75)

1. João Durval

(39,75)

Notas:
1. Senador Romeu Tuma comunicou, em 11.10.2007, filiação ao PTB (DSF 15.10.2007)
2. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
3. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
4. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
5. Em 23/04/2008, o Senador Geovani Borges é designado Titular do PMDB, na Comissão (Of. 125/08-GLPMDB).
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6. Em 07/05/2008, o Senador Lobão Filho é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 144/2008 - GLPMDB).
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 09.07.2008, o Senador Casildo Maldaner é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 221/2008).
9. Em 26.08.2008, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 359/2008).
10. Vago em virtude do retorno do Senador Raimundo Colombo ao exercício do mandato, em 27.10.2008.
11. Em 02/12/2008, o Senador Paulo Duque é designado Suplente do PMDB na Comissão (Of. 532/2008 - GLPMDB).
12. Em 11.02.2009, o Senador João Durval teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PDT (Of. nº 09/09-GLPDT).
13. Em 12.02.2009, o Senador João Tenório é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Eduardo Azeredo.
14. Em 12.02.2009, os Senadores Cícero Lucena e Mário Couto, como suplentes, e o Senador Flexa Ribeiro, como titular, tiveram as suas indicações na
Comissão ratificadas pela Liderança do PSDB (Of. nº 029/09-GLPSDB).
15. Em 12.02.2009, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Tasso Jereissati.
16. Em 16.02.2009, a Senadora Marina Silva é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Flávio Arns.
17. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Ribeiro.
18. Em 16.02.2009, os Senadores Delcício Amaral, Serys Slhessarenko e Ideli Salvatti tiveram as suas indicações como titulares da Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
19. Em 16.02.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº
016/09-GLDBAG), em substituição ao Senador Aloízio Mercadante.
20. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Inácio Arruda.
21. Em 16.02.2009, o Senador João Ribeiro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Renato Casagrande.
23. Em 16.02.2009, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Francisco Dornelles.
24. Em 16.02.2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG),
em substituição ao Senador Augusto Botelho.
25. Em 16.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição à Senadora Fátima Cleide.
26. Em 17.02.2009, o Senador Eliseu Resende é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
27. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
28. Em 17.02.2009, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Romeu Tuma.
29. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
30. Em 17.02.2009, o Senador Antonio Carlos Júnior é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao
Senador Demóstenes Torres.
31. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é confirmada como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do PTB na Comissão (Of. nº 33/09-GLPTB), em substituição ao Senador Gim
Argello, que passa a integrar a suplência, em substituição ao Senador João Vicente Claudino.
33. Em 17.02.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 23/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Delcídio Amaral, que passa à suplência.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. Em 17.02.2009, o Senador Heráclito Fortes é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Jayme Campos.
36. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
37. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Heráclito Fortes.
38. Em 17.02.2009, o Senador Efraim Morais é designado membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
39. Em 19/02/2009, o Senador Osmar Dias é designado Suplente do PDT na Comissão (Of. 20/09-GLPDT).
40. Em 12.02.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador João
Tenório.
41. Em 12.02.2009, o Senador Arthur Virgílio é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
42. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. 29/2009-GLPSDB), em substituição ao Senador
Sérgio Guerra.
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43. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
22/2009).
44. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Paulo Duque (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
45. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Francisco Dornelles é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita
(OF. GLPMDB nº 25/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Geraldo Mesquita é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
49. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam Borges (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
50. Em 02.03.2009, o Senador Lobão Fiho é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 25/2009).
51. Em 02.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
52. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Romero Jucá (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
53. Em 02.03.2009, o Senador Gilvam Borges é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
54. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Lobão Filho (OF.
GLPMDB nº 25/2009).
55. Em 10.03.2009, vago em razão de o Senador Valdir Raupp ter sido designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 061/2009).
56. Em 10.03.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Of. nº 025/09-GLDBAG).
57. Em 10.03.2009, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcídio Amaral (Of. nº 025/09-GLDBAG).
58. Em 10/03/2009, o Senador João Tenório é designado Titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Arthur Virgílio, que passa à
suplência (Of. 50/09 - GLPSDB).
59. Em 10/03/2009, o Senador Arthur Virgílio é designado Suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador João Tenório, que passa à
titularidade (Of. 50/09 - GLPSDB).
60. Em 10.03.2009, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Geraldo Mesquita Júnior
(OF. GLPMDB nº 061/2009).
61. Em 16.04.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Alvaro Dias (Of.
76/09-GLPSDB).
62. Em 16.04.2009, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto (Of.
76/09-GLPSDB).
63. Em 14.05.2009, o Senador Almeida Lima deixa a vaga de membro titular do PMDB na Comissão e assume a vaga de membro suplente (OF.
GLPMDB nº 111/2009).
64. Em 14.05.2009, o Senador Francisco Dornelles deixa a vaga de membro suplente na Comissão e assume a vaga de membro titular cedida pelo PMDB
(OF. GLPMDB nº 001-A-2009).
65. Em 12.08.2009, o Senador Arthur Virgílio deixa a suplência e é designado titular do PSDB, em substituição ao Senador Mário Couto, que passa a
integrar a Comissão como suplente (Of. 136/09-GLPSDB).
66. A Senadora Marina Silva desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores, conforme comunicação lida na sessão de 19.08.2009.
67. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
68. A Senadora Marina Silva filiou-se do Partido Verde, conforme comunicação lida na sessão de 01.09.2009.
69. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro titular na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
70. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
71. O Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Nacional, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
72. O Senador Expedito Júnior filiou-se ao PSDB, conforme ofício lido na sessão de 29.09.2009 (Of. nº 225/2009-GSEJUN).
73. Em 29.09.2009, o Senador Expedito Júnior deixa de compor a Comissão (Of. 142/2009-GLDBAG).
74. O Senador Mão Santa comunicou sua filiação ao Partido Social Cristão - PSC, conforme o OF. GSMS 098/2009, lido na sessão de 01.10.2009.
75. Em 18.11.2009, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do PDT na Comissão, em substituição ao Senador João Durval, que passa à
suplência, no lugar do Senador Osmar Dias (Of. 79/09-GLPDT).
76. O Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 22.12.09 (Requerimento nº
1.712/2009, deferido na sessão de 22.12.09).
77. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
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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 Lobão Filho deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Edison Lobão.
81. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
82. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
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).

Secretário(a): Álvaro Araujo Souza
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 8:30HS - Plenário nº 13 - Ala Alexandre Costa
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br

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

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

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

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

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)
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)

(28)

1. Delcídio Amaral (PT)

Serys Slhessarenko (PT)

(2,23)

Antonio Carlos Valadares (PSB)
José Nery (PSOL)

(7,27)

2. Roberto Cavalcanti (PRB)
(25)

3. Tião Viana (PT)

(26)

4. VAGO

(24,50)

(24,54)

(24)

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

(32,47,55,57)

1. VAGO

(48,62)

Valter Pereira (PMDB)

(1,45)

2. Pedro Simon (PMDB)

(43)

Romero Jucá (PMDB)

(4,11,41)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(44)

(42)

Almeida Lima (PMDB)

4. Gerson Camata (PMDB)

(46,49,51)

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

(36)

1. Gilberto Goellner (DEM)

Marco Maciel (DEM)

(37)

2. Jayme Campos (DEM)

(34)

(29,52,53,59,60)

Rosalba Ciarlini (DEM)

(38)

3. Demóstenes Torres (DEM)

Adelmir Santana (DEM)

(33)

4. Kátia Abreu (DEM)

Lúcia Vânia (PSDB)

(18)

Marconi Perillo (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)

(21)

6. Papaléo Paes (PSDB)

(35)

(22)
(10,13,17,61)

7. Tasso Jereissati (PSDB)

PTB
Gim Argello

(6,14,30)

5. Cícero Lucena (PSDB)

(20,61)

(9,12,31)

(19)

(5)

1. Mozarildo Cavalcanti

(35)

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, o Senador Sérgio Guerra é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
18. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia teve a sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PSDB (Of. nº 030/09-GLPSDB).
19. Em 12.02.2009, o Senador Tasso Jereissati é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador João Tenório.
20. Em 12.02.2009, o Senador Papaléo Paes é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 030/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
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, 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.
24. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
25. Em 16.02.2009, o Senador 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.
26. Em 16.02.2009, o Senador José Nery é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Vicente Claudino.
27. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
28. 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.
29. Em 17.02.2009, o Senador Jayme Campos é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM)
30. Em 17.02.2009, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
31. 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.
32. Vago, em virtude de o Senador José Maranhão ter tomado posse no cargo de Governador de Estado, renunciando ao mandato de Senador.
33. Em 17.02.2009, o Senador Adelmir Santana é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição à Senadora
Rosalba Ciarlini.
34. Em 17.02.2009, o Senador Gilberto Goellner é confirmado como membro suplente do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM).
35. 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.
36. 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.
37. Em 17.02.2009, o Senador Marco Maciel é designado membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Adelmir Santana.
38. Em 17.02.2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada membro titular do DEM na Comissão (Of. nº 12/09-GLDEM), em substituição ao Senador
Marco Maciel.
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 Romero Jucá teve sua indicação como titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (OF. GLPMDB nº
33/2009).
42. Em 02.03.2009, o Senador Almeida Lima é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valter Pereira (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Wellington Salgado (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
44. 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).
45. Em 02.03.2009, o Senador Valter Pereira é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
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46. Em 02.03.2009, o Senador Jarbas Vasconcelos é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 33/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 33/2009).
48. Em 02.03.2009, o Senador Wellington Salgado é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar
Quintanilha (OF. GLPMDB nº 33/2009).
49. Vago, conforme comunicação do Senador Jarbas Vasconcelos, lido na sessão de 3 de março de 2009.
50. Em 05/03/2009, o Senador Roberto Cavalcanti é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 43/2009 - GLDBAG).
51. Em 10.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro suplente do PMDB na Comissão (OF. GLPMDB nº 064/2009).
52. O Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09 (Requerimento nº
1.041/2009, aprovado na sessão de 25.08.09).
53. O Senador Osvaldo Sobrinho é designado membro suplente na Comissão, em vaga anteriormente ocupada pelo Senador Jayme Campos, conforme
expediente da Liderança do PTB, com o "de acordo" da Liderança do DEM, lido na sessão de 14.09.2009.
54. Em 15.09.2009, o Senador Tião Viana é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 126/09-GLDBAG).
55. O Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 17 de setembro de
2009.
56. 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 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 14:00HS Telefone(s): 3311-4282
Fax: 3311-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Valter Pereira (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gilberto Goellner (DEM-MT)

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

(22)

1. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(23,63,67,70,75)

2. Fátima Cleide (PT)

Augusto Botelho (PT)
César Borges (PR)

(21,32,49)

(4,6,19)

3. Eduardo Suplicy (PT)

(18,54)

(22,71)

(20,60,61,62,65)

4. Serys Slhessarenko (PT)

(17,52)

Maioria ( PMDB, PP )
VAGO

(2,11,44,47,59,68,69,74)

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

(40,43)
(36,46)

1. Romero Jucá (PMDB)

(37,45)

2. Valdir Raupp (PMDB)

(38,48)

3. Renan Calheiros (PMDB)

(34,50)

4. Paulo Duque (PMDB)

(35,39)

(41,42)

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

(26)

Raimundo Colombo (DEM)
Kátia Abreu (DEM)

Jayme Campos (DEM)
VAGO

(27)

(28)
(8,10,30,57,58,72,73)

(13,53,56,64,66)

Flexa Ribeiro (PSDB)
Marisa Serrano (PSDB)

(14,55)
(15)

1. Demóstenes Torres (DEM)
2. Heráclito Fortes (DEM)

(31)

3. Rosalba Ciarlini (DEM)

(7,24)

4. José Agripino (DEM)

(25)

5. Mário Couto (PSDB)

(16,55)

6. João Tenório (PSDB)

(15)

7. Marconi Perillo (PSDB)

PTB
Romeu Tuma

(9,29)

(3,33)

(12)

(5)

1. Sérgio Zambiasi

(29,51)

PDT
Osmar Dias

1. João Durval

Notas:
1. O PTB deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, a partir de 22 de novembro de 2007, conforme OF. N. 192/2007/GLPTB/SF (DSF de
28/11/07).
2. Senador Garibaldi Alves Filho foi eleito Presidente do Senado em 12.12.2007 (art. 77, § 1º, RISF).
3. O Senador Edison Lobão encontra-se afastado do exercício do mandato desde 21/01/2008, para exercer o cargo de Ministro de Minas e Energia.
4. Em 01/04/2008, o Senador Sibá Machado é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Aloizio Mercadante.
5. Nos termos da decisão do Presidente do Senado, publicada no DSF de 14.02.2008.
6. Vago em virtude de o Senador Sibá Machado não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Marina Silva.
7. O Senador Raimundo Colombo licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 26.6.2008 a 24.10.2008.
8. Em 4/7/2008, o Senador Marco Antônio Costa é designado titular em vaga antes ocupada pela Senadora Kátia Abreu, que se licenciou, nos termos do
art. 43, incisos I e II, do Regimento Interno, no período de 30.6.2008 a 28.10.2008. (Of. nº 62/08-GLDEM)
9. Em virtude do retorno do titular, Senador Cícero Lucena.
10. Em 29.10.2008, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do Partido Democratas na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio
Costa (Of. nº 103/2008-GLDEM).
11. Em 04/12/2008, o Senador Gerson Camata é designado Titular do PMDB na Comissão (Of.nº 536/2008-GLPMDB).
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12. Em 12.02.2009, o Senador Marconi Perillo é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao
Senador Sérgio Guerra.
13. Em 12.02.2009, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Cícero Lucena.
14. Em 12.02.2009, o Senador Mário Couto é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro.
15. Em 12.02.2009, a Senadora Marisa Serrano teve a sua indicação, como titular, e o Senador João Tenório, como suplente da Comissão, ratificadas pela
Liderança do PSDB (Of. nº 031/09-GLPSDB).
16. Em 12.02.2009, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Of. nº 031/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Marconi Perillo.
17. Vago em virtude do remanejamento de vagas indicado pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/2009 - GLDBAG).
18. Em 16.02.2009, o Senador Magno Malta é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador João Pedro.
19. Em 16.02.2009, a Senadora Fátima Cleide é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG).
20. Em 16.02.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador César Borges.
21. Em 16.02.2009, o Senador Augusto Botelho é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Expedito Júnior.
22. Em 16.02.2009, o Senador Delcídio Amaral, como titular, e o Senador Paulo Paim, como suplente, tiveram as suas indicações na Comissão ratificadas
pela Liderança do Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 016/09-GLDBAG).
23. Em 16.02.2009, o Senador João Pedro é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nº 016/09-GLDBAG), em
substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares.
24. Em 17/02/2009, a Senadora Rosalba Ciarlini é designada Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Raimundo Colombo (Of.
012/09-GLDEM).
25. Em 17/02/2009, o Senador José Agripino é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Rosalba Ciarlini (Of.
012/09-GLDEM).
26. Em 17/02/2009, o Senador Gilberto Goellner é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Heráclito Fortes (Of.
012/09-GLDEM).
27. Em 17/02/2009, o Senador Raimundo Colombo é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Jayme Campos (Of.
012/09-GLDEM).
28. Em 17/02/2009, a Senadora Kátia Abreu é designada Titular do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Gilberto Goellner (Of.
012/09-GLDEM).
29. Em 17.02.2009, os Senadores Romeu Tuma e Gim Argello são designados, respectivamente, membros titular e suplente do PTB na Comissão (Of. nº
35/09-GLPTB).
30. Em 17/02/2009, o Senador Jayme Campos é designado Titular do DEM na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Of. 012/09-GLDEM).
31. Em 17/02/2009, o Senador Heráclito Fortes é designado Suplente do DEM na Comissão, em substituição ao Senador Eliseu Resende (Of.
012/09-GLDEM).
32. Em 17.02.2009, o Bloco de Apoio ao Governo pede seja desconsiderada a indicação do Senador Augusto Botelho como membro titular na Comissão
(Of. nº 17/09-GLDBAG).
33. Em 17/02/2009, o Senador Demóstenes Torres é designado Suplente do DEM na Comissão (Of. 012/09-GLDEM).
34. Em 02.03.2009, o Senador Mão Santa é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Neuto De Conto (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
35. 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).
36. 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).
37. 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).
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 04/03/2009, o Senador Paulo Duque teve a sua indicação como Suplente da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
42. Em 02.03.2009, o Senador Paulo Duque é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Mão Santa (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
43. Em 02.03.2009, o Senador Neuto De Conto é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Leomar Quintanilha (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
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44. Em 04/03/2009, o Senador Leomar Quintanilha teve a sua indicação como Titular da Comissão ratificada pela Liderança do PMDB (Of. 46/2009 GLPMDB).
45. Em 02.03.2009, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
46. Em 02.03.2009, o Senador Gerson Camata é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Pedro Simon (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
47. Em 02.03.2009, o Senador Leomar Quintanilha é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Gerson Camata (OF.
GLPMDB nº 31/2009).
48. Em 04/03/2009, o Senador Valdir Raupp 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 Expedito Júnior deixa de compor a Comissão como membro suplente (Of. 141/2009-GLDBAG).
63. Em 29.09.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador João
Pedro (Of. 140/2009-GLDBAG).
64. Em 08.10.2009, o Senador Expedito Júnior é designado membro titular do PSDB na Comissão (Of. nº 169/09-GLPSDB), em substituição ao Senador
Arthur Virgílio.
65. Em 08/10/2009, o Senador Eduardo Suplicy é designado Suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Of. 144/2009 - GLDBAG).
66. Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 5.11.2009.
67. Vago em virtude de o Senador Sadi Cassol não exercer mais o mandato devido o retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha (lida comunicação na
sessão de 17.11.09).
68. Senador Leomar Quintanilha retornou ao exercício do mandato, conforme o OF. GSLQUI Nº 305/009, lido na sessão de 17.11.09.
69. Senador Leomar Quintanilha afastou-se do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
70. Em 2.12.2009, o Senador Sadi Cassol é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nº 158/2009-GLDBAG).
71. Em 08.12.2009, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Paulo Paim (Of. 163/2009-GLDBAG).
72. Vago em virtude de o Senador Osvaldo Sobrinho não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.2010.
73. Em 03.02.2010, o Senador Jayme Campos foi designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão (OF. nº 4/2010-GLDEM).
74. Vago em virtude do Senador Leomar Quintanilha ter se afastado do exercício do mandato, conforme comunicação lida na sessão de 23.11.09.
75. O Senador Sadi Cassol deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Leomar Quintanilha.

Secretário(a): Marcello Varella
Reuniões: QUINTAS-FEIRAS - 12:00HS Telefone(s): 3311-3506
E-mail: marcello@senado.gov.br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(2)

1. Paulo Paim (PT)

VAGO

(4)

2. VAGO

(6,7,9)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. Valdir Raupp (PMDB)

Neuto De Conto (PMDB)

2. VAGO

(5,8)

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

1. Raimundo Colombo (DEM)

(3)

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 Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, conforme ofício s/nº lido na sessão de 23.09.2009.
6. O Senador Expedito Júnior desfiliou-se do Partido da República, conforme ofício lido na sessão de 23.09.2009 (Of. nº 221/2009-GSEJUN).
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.

10.2) 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

11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
VICE-PRESIDENTE: VAGO (64)

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

(22)

Renato Casagrande (PSB)
Magno Malta (PR)

1. Delcídio Amaral (PT)

(21)

2. Flávio Arns (PSDB)

(18)

(20)
(22,52,54)

3. Antonio Carlos Valadares (PSB)
(19,41,44)

Roberto Cavalcanti (PRB)

4. João Ribeiro (PR)

(19,46)

(19,43)

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

(39,65,66)

1. Valter Pereira (PMDB)

(34,63)

(40)

2. Romero Jucá (PMDB)

Gerson Camata (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(7,10,35)

(37,45)

(38)

3. VAGO

(8,9,36,42,48,59,60,67)

4. VAGO

(2,53,56,58,61)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
Antonio Carlos Júnior (DEM)
Demóstenes Torres (DEM)
José Agripino (DEM)
Efraim Morais (DEM)

(30)

(3,25)

(6,12,24)
(26)

1. Gilberto Goellner (DEM)
2. Eliseu Resende (DEM)

(27)

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)

(14,29)

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

(5)

1. Fernando Collor

(31)

PDT
Acir Gurgacz

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

1. Cristovam Buarque

(33)

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Reuniões: QUARTAS-FEIRAS - 08:45HS Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO

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

(4,5)

1. Sérgio Zambiasi (PTB)

Renato Casagrande (PSB)

2. VAGO

(3)

Maioria ( PMDB, PP )
Valter Pereira (PMDB)

1. VAGO

(2)

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

1. VAGO

(3)

Eduardo Azeredo (PSDB)

2. Cícero Lucena (PSDB)

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

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3311-1120
Fax: 3311-2025
E-mail: scomcct@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução nº 17, de 1993)
SENADORES
Senador Romeu Tuma (PTB-SP)

CARGO
CORREGEDOR

(1)

VAGO

1º CORREGEDOR SUBSTITUTO

VAGO

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

Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal de 04.03.2009
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Endereço:Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3311-3325/3572/7279

2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Duque (PMDB-RJ) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Gim Argello (PTB-DF) (4)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:

19/04/1995 5ª Eleição Geral: 23/11/2005
30/06/1999 6ª Eleição Geral: 06/03/2007
27/06/2001 7ª Eleição Geral: 14/07/2009
13/03/2003

TITULARES

SUPLENTES

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

(3)

1. Delcídio Amaral (PT-MS)

João Pedro (PT-AM)
VAGO

(16)

2. Ideli Salvatti (PT-SC)

(1)

3. Eduardo Suplicy (PT-SP)

Inácio Arruda (PC DO B-CE)

4. Augusto Botelho (PT-RR)

Maioria ( PMDB, PP )
Wellington Salgado de Oliveira (PMDB-MG)

(15)

1. Valdir Raupp (PMDB-RO)

Almeida Lima (PMDB-SE)
VAGO

2. Romero Jucá (PMDB-RR)

(14)

3. Mão Santa (PSC-PI)

Paulo Duque (PMDB-RJ)

4. VAGO

(13)

(5)

Bloco Parlamentar da Minoria ( DEM, PSDB )
VAGO

(6)

1. VAGO

(11)

VAGO

(12)

2. VAGO

(10)

VAGO

(7)

3. VAGO

(8)

VAGO

(9)

4. VAGO

(9)

VAGO

(9)

5.

PTB
Gim Argello (DF)

1. João Vicente Claudino (PI)

PDT
João Durval (BA)

1. Jefferson Praia (AM)

Corregedor do Senado (Membro nato - art. 25 da Resolução nº 20/93)
Romeu Tuma (PTB/SP)
Atualização: 22/12/2009
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
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/plenario/sf
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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.
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 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.
7. O Senador Eliseu Resende (DEM-MG) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of.117/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
8. A Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.029/2009-GSMALV, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária da mesma data.
9. Os Senadores Sérgio Guerra (PSDB-PE), Marisa Serrano (PSDB-MG) renunciaram ao mandato de membro titular do Conselho e o Senador Arthur
Virgílio (PSDB-AM) ao de suplente, conforme Of. s/nº, de 25.08.2009, lido em sessão plenária da mesma data.
10. 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 Antonio Carlos Júnior (DEM-BA) renunciou ao mandato de suplente do Conselho, conforme Of.118/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido em
sessão plenária da mesma data.
12. O Senador Heráclito Fortes (DEM-PI) renunciou ao mandato de membro titular do Conselho, conforme Of. nº 115/2009-GLDEM, de 25.08.2009, lido
em sessão plenária de 27.08.2009.
13. Em 23.09.2009, o Senador Mão Santa comunicou sua desfiliação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a partir dessa data,
conforme comunicado lido em Plenário e, em 01.10.2009, a sua filiação ao Partido Social Cristão (PSC), a partir de 23.09.2009, conforme Of. GSMS
098/2009, lido em Plenário em 01.10.2009.
14. O Senador Gilvam Borges, de acordo com o Requerimento nº 1712, de 2009, licencia-se, para tratamento de saúde, nos termos do art. 43, inciso I, do
Regimento Interno, pelo prazo de 121 dias, a partir de 22/12/2009.
15. O Senador Wellington Salgado de Oliveira deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Hélio Costa.
16. O Senador João Pedro deixou o exercício do mandato em 31.03.2010, em virtude do retorno do titular, Senador Alfredo Nascimento.
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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: 05/04/2010
Notas:
1. O Senador Expedito Júnior deixou o exercício do mandato em 05/11/2009.
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2. Vago tendo em vista a comunicação de desligamento do Senador Mozarildo Calvacante, conforme Of.nº088/2009/GLPTB.
3. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, realizada em 17.06.2009.
4. Indicado para ocupar a vaga destinada ao PMDB, conforme Of.GLPMDF nº 020-A-2009, lido na sessão do dia 24.06.2009.
5. Vago em virtude de o Senador Wellington Salgado de Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Hélio Costa, em
01.04.2010.
6. Em 04.08.2009, o Senador Flávio Torres (PDT-CE)foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, em substituição à
Senadora Patrícia Saboya, que se encontra licenciada, nos termos do art. 43, I, do Regimento Interno, a partir de 17.07.2009 (Of. nº61/09-LPDT).
7. Em 23.09.2009, o Senador Expedito Júnior comunicou a sua desfiliação do Partido da República (PR), a partir dessa data, conforme Of.GSEJUN
nº 221/2009 e, em 29.09.2009, a sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a partir do dia 25 de setembro de 2009, conforme
OF.GSEJUN nº 225/2009.
8. Vago em virtude de o Senador Flávio Torres não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Patrícia Saboya, em 16.11.2009.
9. Em 25.11.2009, a Senadora Patrícia Saboya (PDT-CE) foi designada titular do Conselho Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
86/09-LPDT.
10. Em 26.11.2009, o Senador Magno Malta (PR-ES) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
111/2009-PR.
11. Em 26.11.2009, o Senador Francisco Dornelles (PP-RJ) foi designado titular do Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
007/2009-GLDPP.
12. Em 01.12.2009 o Senador Osvaldo Sobrinho (PTB-MT) foi designado titular do Conselho Mulher-Cidadã Bertha Lutz, conforme Ofício nº
286/2009-GLPTB.
13. Vago tendo em vista o retorno do titular, Senador Jayme Campos, em 03.01.10.
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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:
VICE-PRESIDENTE:
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: 20/04/2010
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.

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

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Deputado Michel Temer (PMDB-SP)

Senador José Sarney (PMDB-AP)

1º VICE-PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

Deputado Marco Maia (PT-RS)

Senador Marconi Perillo (PSDB-GO)

2º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA)

Senadora Serys Slhessarenko (PT-MT)

1º SECRETÁRIO

1º SECRETÁRIO

Deputado Rafael Guerra (PSDB-MG)

Senador Heráclito Fortes (DEM-PI)

2º SECRETÁRIO

2º SECRETÁRIO

Deputado Inocêncio Oliveira (PR-PE)

Senador João Vicente Claudino (PTB-PI)

3º SECRETÁRIO

3º SECRETÁRIO

Deputado Odair Cunha (PT-MG)

Senador Mão Santa (PSC-PI)

4º SECRETÁRIO

4º SECRETÁRIO

Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)

Senador Patrícia Saboya (PDT-CE)

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

Deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Senador Renan Calheiros (PMDB-AL)

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
4

Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR)

Senador Raimundo Colombo (DEM-SC)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE CIDADANIA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA

Deputado Eliseu Padilha (PMDB-RS)

2

Senador Demóstenes Torres (DEM-GO)

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

3

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
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1

(Atualizada em 23.03.2010)

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.
4
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos
Deputados, datado de 23 de março de 2010.
2
O Deputado Eliseu Padilha foi eleito Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados em Reunião Ordinária
realizada em 03/03/2010.
3
O Deputado Emanuel Fernandes foi eleito Presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados em
Reunião Ordinária realizada em 03/03/2010.

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

TITULARES

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

(inciso

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

CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

COMISSÕES DE TRABALHO

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

02 – COMISSÃO DE TECNOLOGIA DIGITAL

03 – COMISSÃO DE TV POR ASSINATURA

04 – COMISSÃO DE MARCO REGULATÓRIO

05 – COMISSÃO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA DO SENADO FEDERAL
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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
12
Presidente: Deputado José Paulo Tóffano (PV - SP)
12
Vice-Presidente: Senador Inácio Arruda (PCdoB - CE)
12
Vice-Presidente: Deputado Germano Bonow (DEM – RS)
SENADORES
TITULARES
SUPLENTES
PEDRO SIMON (PMDB/RS)
GERALDO MESQUITA JÚNIOR (PMDB/AC)

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

DEM

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

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

PSDB

MARISA SERRANO (PSDB/MS)

1. EDUARDO AZEREDO (PSDB/MG)

PT

ALOIZIO MERCADANTE (PT/SP)

1. FLÁVIO ARNS (PSDB/PR)

13

PTB

SÉRGIO ZAMBIASI (PTB/RS)

1. FERNANDO COLLOR (PTB/AL)

PDT

CRISTOVAM BUARQUE (PDT/DF)

1. OSMAR DIAS (PDT/PR)
4

PCdoB

INÁCIO ARRUDA (PCdoB/CE)

1. JOSÉ NERY (PSOL/PA)
DEPUTADOS
SUPLENTES
8

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

Maioria (PMDB)

10

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

PROFESSOR RUY PAULETTI (PSDB/RS)
9
GERALDO THADEU (PPS/MG)
GERMANO BONOW (DEM/RS)
BETO ALBUQUERQUE (PSB/RS)
JOSÉ PAULO TÓFFANO (PV/SP)

7

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

14

PSDB/DEM/PPS

1. LEANDRO SAMPAIO (PPS/RJ)
2. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO³ (PSDB/SP)
1
3. CELSO RUSSOMANNO (PP/SP)
5

PSB/PDT/PCdoB/PMN/PAN

1. VIEIRA DA CUNHA (PDT/RS)

PV

1. ANTÔNIO ROBERTO (PV/MG)

15

(Atualizada em 22.03.2010)
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1

Indicado conforme Ofício nº 160-L-DEM/08, de 04.06.08, do Líder do DEM, Deputado Antonio Carlos Magalhães Neto, lido na Sessão do SF de
05.06.08.
² Eleito em 14.8.2007, para o biênio 2007/2008.
³ Indicado conforme Of. PSDB nº 856/2007, de 28.11.2007, do Líder do PSDB, Deputado Antonio Carlos Pannunzio, lido na Sessão do SF de 19.12.2007.
4
Indicado conforme Ofício nº 28/08-LPDT, de 09.07.08, do Líder do PDT, Senador Osmar Dias, lido na Sessão do SF de 09.07.08, em substituição ao
Senador Jefferson Praia, em virtude de sua renúncia, conforme Of. s/nº, datado de 09.07.2008.
5
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 157/2008, de 19.06.2008, lido na Sessão do Senado Federal dessa mesma data, tendo em
vista a renúncia do Deputado Ilderlei Cordeiro, conforme OF GAB Nº 53/2008, de 18.06.2008.
6
O Senador Raimundo Colombo retornou ao exercício do mandato em 25.10.2008, conforme comunicado datado de 28.10.2008, lido na Sessão do
Senado Federal dessa mesma data.
7
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/nº 949/2008, de 11.11.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 12.11.2008.
8
Indicado pela Liderança do PC do B, nos termos do Ofício IA/Nº 269/2008, de 16.12.2008, lido na Sessão do Senado Federal de 17.12.2008.
9
Indicado pela Liderança do PPS, nos termos do OF/LID/Nº 266/2007, de 17.07.07, em substituição ao Deputado Geraldo Resende.
10
Vaga anteriormente ocupada pelo Deputado Cezar Schirmer, que renunciou à suplência do mandato de parlamentar, conforme Of. 29/2009/SGM/P, de
14.01.2009. O Deputado Valdir Colatto renunciou à vaga de suplente para assumir a de titular, conforme o Ofício nº 034/2009-GAB610-CD, de
11.02.2009, e o OF/GAB/I/Nº 12, de 28.01.2009.
11
Indicado pela Liderança do PMDB, nos termos do OF/GAB/I/Nº 177, de 12.03.2009, lido na Sessão do Senado Federal de 12.03.2009.
12
Eleitos para o biênio 2009/2010, em reunião realizada no dia 27.05.09, conforme Ofício P/48/2009, de 28.05.2009, lido nessa mesma data.
13
O Senador Flávio Arns desfiliou-se do Partido dos Trabalhadores (PT), conforme comunicação lida na sessão do SF em 10.09.09, e filiou-se ao Partido
da Social Democracia Brasileira ( PSDB), em 02.10.2009, conforme Of./GSFA/0898/2009, de 06.10.09, lido na sessão do SF de 08.10.2009.
14
Indicado conforme Of. nº 965/2009/PSDB, datado de 11/11/09, do Líder do PSDB, Deputado José Aníbal, em substituição ao Deputado Cláudio Diaz,
em virtude de sua renúncia, conforme Of. nº 0516/2009, de 09.11.09, lidos na Sessão do SF de 13.11.09.
15
Indicado conforme Of. PV nº 067/10/LIDPV, de 17.03.2010, do Líder do PV-CD, lido na Sessão do SF de 22.03.2010

MESA DO PARLAMENTO DO MERCOSUL

PRESIDENTE: Parlamentar Ignácio Mendonza Unzain (Py)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Juan Jose Dominguez (Uy)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Juan Bautista Pampuro (Ar)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloizio Mercadante (Br)
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI
(Art. 6º da Lei nº 9.883, de 1999)

COMPOSIÇÃO
Presidente: Senador Eduardo Azeredo1
Vice-Presidente: Emanuel Fernandes
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LÍDER DA MAIORIA

LÍDER DA MAIORIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES
PMDB-RN

RENAN CALHEIROS
PMDB-AL

LÍDER DA MINORIA

LÍDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA

GUSTAVO FRUET ²
PSDB-PR

RAIMUNDO COLOMBO
DEM-SC

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL

EMANUEL FERNANDES
PSDB-SP

EDUARDO AZEREDO
PSDB-MG
(Atualizada em 23.03.2010)
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1

O Senador Eduardo Azeredo assumiu a presidência em 23.03.2010, conforme alternância estabelecida na 1ª reunião da Comissão, realizada em
18.08.2001.
2
O Deputado Gustavo Fruet passou a exercer a Liderança da Minoria na Câmara dos Deputados, conforme Of. nº 41/2010/SGM da Câmara dos
Deputados, datado de 23 de março de 2010.

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Novo Código
Civil Brasileiro
Texto da Lei no 10.406, sancionada pelo
Poder Executivo em 12 de janeiro de 2002,
acompanhado da respectiva Exposição
de Motivos, datada de 1975.

Conheça nosso catálogo na Internet
www.senado.gov.br/catalogo

Para adquirir essa ou outra publicação:
1) Confirme a disponibilidade de estoque utilizando os nossos telefones, e-mail ou por via postal.
2) Efetue depósito na conta única do tesouro (enfatizamos a importância do código identificador).
Banco: Banco do Brasil S/A (001)
Agência: 4201-3
A crédito de: Conta Única do Tesouro Nacional / FUNSEEP
Conta-corrente: 170.500-8
Código Identificador (imprescindível): 02.00.55.00.00.12.08.15-9
Observação: não é possível a utilização de DOC ou TED na transferência de valores para a Conta
Única do Tesouro. É necessário que o depósito seja feito em uma agência do Banco do Brasil. Os
correntistas do Banco do Brasil que utilizam o internet banking podem acessar o menu “Transferências”, escolher a opção “para Conta Única do Tesouro”, informando seu CPF/CNPJ, o valor da
compra e, no campo “UG Gestão finalidade”, o código identificador acima citado.
3) Encaminhe-nos, por via postal, fax ou e-mail (digitalizado), o comprovante do depósito, a relação
do que está sendo adquirido, nome e endereço completo para remessa e informe um telefone para
contato.

PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)
Porte do Correio
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)

R$ 58,00
R$ 488,40
R$ 546,40

ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – s/o porte (cada)
Porte do Correio
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados – c/o porte (cada)

R$ 116,00
R$ 976,80
R$ 1.092,80

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG – 020055

GESTÃO – 00001

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de empenho, a favor do
FUNSEEP ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União-GRU, que poderá ser
retirada no SITE: http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru–simples.asp
Código de Recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e
o código da Unidade Favorecida – UG/GESTÃO: 020055/00001 preenchida e
quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar
a esta Secretaria.
OBS: NÃO SERÁ ACEITO CHEQUE VIA CARTA PARA EFETIVAR
ASSINATURA DOS DCN’S.
Maiores informações pelo telefone (0XX–61) 3311-3803, FAX: 3311-1053,
Serviço de Administração Econômica Financeira/Controle de Assinaturas, falar com,
Mourão ou Solange.
Contato internet: 3311-4107
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV. N/2, S/Nº – BRASÍLIA–DF
CNPJ: 00.530.279/0005–49
CEP 70 165–900

Edição de hoje: 466 páginas
OS: 2010/12212

