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Ata da 3a Sessão, Solene, do Congresso Nacional,
em 5 de abril de 2019
1a Sessão Legislativa Ordinária da 56a Legislatura
Presidência dos Srs. Izalci Lucas, Wellington Fagundes e Emanuel Pinheiro Neto.
(Inicia-se a sessão às 11 horas e 43 minutos e encerra-se às 14 horas e 24 minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Declaro aberta a Sessão Solene do
Congresso Nacional destinada a homenagear os 300 anos de Cuiabá.
Convido para compor a Mesa os requerentes desta sessão, o nosso querido Senador Wellington
Fagundes, e o nosso querido Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.
Convido para ocupar a Mesa o Embaixador do Estado da Palestina no Brasil, o Sr. Ibrahim
Alzeben. (Palmas.)
Convido também para compor a Mesa o Prefeito do Município de Cuiabá, o Sr. Emanuel Pinheiro.
(Palmas.)
Convido também para compor a Mesa o Vereador da Câmara Municipal de Cuiabá, o Sr. Luís
Cláudio. (Palmas.)
Convido também o Prefeito do Município de Santo Antônio do Leverger, Mato Grosso, o Sr.
Valdir Pereira de Castro Filho. (Palmas.)
Quero registrar a presença do Embaixador do Reino da Tailândia, o Sr. Surasak Suparat.
(Palmas.)
Registro também a presença à Mesa do nosso representante do Amapá, o querido Senador Lucas
Barreto. (Palmas.)
Convido todos para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.) (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Mantendo-nos em posição de respeito,
ouviremos agora o Hino de Cuiabá.
(Procede-se à execução do Hino de Cuiabá.)
O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Quero aqui cumprimentar meu colega, meu
Líder, nosso grande Senador Wellington Fagundes, requerente desta sessão solene. Cumprimento
também o outro requerente desta sessão de homenagem aqui no Congresso Nacional, o Sr. Deputado
Federal Emanuel Pinheiro Neto, em nome de quem eu cumprimento todos os Parlamentares e
convidados aqui presentes.
Passo a ler pronunciamento que me foi encaminhado pelo Exmo. Sr. Presidente do Senado
Federal, o Senador Davi Alcolumbre, nos seguintes termos:
"Minhas senhoras e meus senhores, estamos aqui hoje reunidos para comemorar os 300 anos da
cidade de Cuiabá, capital mato-grossense.
A realização desta homenagem decorre de requerimento apresentado pelo Senador Wellington
Fagundes e pelo Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, representantes do Estado de Mato Grosso
aqui no Congresso Nacional, a quem cumprimento pela ideia e pelo empenho neste evento.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar também o Senador Jayme Campos e a Senadora
Selma Arruda pelo marco dos 300 anos da capital do Estado que representam aqui no Senado Federal.
Felicito ainda cada um dos Deputados Federais que representam o Estado de Mato Grosso no
Congresso Nacional.
Desde já externalizo a minha profunda admiração pelo Estado de Mato Grosso, o celeiro do Brasil.
No contexto atual, um dos protagonistas em nossa agenda econômica, Estado que para o Brasil
representa muito economicamente e para o mundo representa mais ainda, à medida que contribui para
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a segurança alimentar, em razão da grande produção de alimentos. Boa parte do mundo consome
produtos mato-grossenses.
Mato Grosso exerce papel muito importante no agronegócio, o que lhe conferiu uma economia de
bases sólidas. Cuiabá, sua capital, também se mostra extremamente dinâmica e moderna, ainda que
tricentenária.
Localizada estrategicamente no coração da América do Sul, a capital chega aos seus 300 anos com
a marca da hospitalidade, da pungência e do desenvolvimento, um polo de alegria, cultura, história,
belezas naturais, serviços e tecnologia, uma capital que teve de se tornar moderna o suficiente para
fazer frente às necessidades que a pauta econômica das últimas décadas exigiu.
E, como toda capital antiga brasileira, a cidade guarda um passado de grande riqueza histórica e
cultural, um centro histórico com casarões que revelam a arquitetura colonial portuguesa e a opulência
vivida durante o ciclo do ouro, que marcou os primeiros anos da Vila do Senhor Bom Jesus de Cuiabá,
assunto sobre o qual espero ouvir um pouco mais hoje no decorrer desta sessão solene.
Corroborando o valor histórico dessa pungente capital, destaco que a Igreja de Nossa Senhora do
Rosário e São Benedito é tombada como patrimônio histórico e arquitetônico do Brasil e ilustra o
período de formação da cidade.
Encerro esta minha fala com a certeza de que teremos uma sessão solene muito rica e agradável,
pois a cidade, que hoje assume o perfil de urbs moderna, com pouco mais de 600 mil habitantes, possui
um passado riquíssimo e, sem sombra de dúvidas, um futuro glorioso.
Espero poder colaborar, como Parlamentar, para que Cuiabá receba, em breve, importantes
projetos de infraestrutura que contribuam para o fortalecimento desse perfil de metrópole econômica
que é a capital de Mato Grosso, proporcionando mais qualidade de vida aos seus moradores e visitantes.
Parabéns, Cuiabá! Parabéns, povo cuiabano! Parabéns, povo mato-grossense! E parabéns também
ao nosso querido Senador Wellington Fagundes e ao nosso Deputado Emanuel Pinheiro Neto, por
suscitarem a realização deste evento!
Que consigamos manter vivas as tradições, os patrimônios históricos e culturais tão fundamentais
para a formação da identidade de um povo, em uma cidade que vive intenso período de modernização,
de enriquecimento e de metropolização.
Era o que eu tinha a dizer, senhoras e senhores.
Muito obrigado." (Palmas.)
Passo a palavra ao primeiro orador, o querido Senador Lucas Barreto, grande representante do
Estado do Amapá. (Pausa.)
Registro a presença dos nossos visitantes, muitos de Cuiabá, inclusive.
Sejam bem-vindos a esta Casa!
O SR. LUCAS BARRETO (PSD - AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Bom dia, senhoras; bom dia, senhores; Sr. Presidente desta sessão solene, Izalci Lucas.
Quero cumprimentar o meu amigo, e posso chamá-lo de irmão, Senador Wellington Fagundes,
com quem nesta Casa divido a missão de levar o desenvolvimento de dois Estados irmãos, que são
Mato Grosso e o Amapá, na nossa logística inversa.
Requerente desta sessão de homenagem, Sr. Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto;
Embaixador do Estado da Palestina no Brasil, Sr. Ibrahim Alzeben; Sr. Prefeito do Município de
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Cuiabá, Sr. Emanuel Pinheiro; Vereador da Câmara Municipal de Cuiabá Sr. Luís Cláudio, Prefeito
do Município de Santo Antônio do Leverger, Sr. Valdir Pires Pereira de Castro Filho; Embaixador do
Reino da Tailândia, Sr. Surasak Suparat; Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Urbano de Cuiabá, Sr. Juares Silveira Samaniego; Diretor-Executivo do Sindicato dos Oficiais de
Justiça Avaliadores do Estado de Mato Grosso, Sr. Luiz Arthur de Souza; Deputado Federal Victório
Galli; ex-Ministro da Integração Sr. Josélio de Andrade Moura, senhoras e senhores, também não quero
esquecer de cumprimentar os nossos Senadores de Mato Grosso, a Senadora Selma Arruda e o Senador
Jayme Campos, que tão bem representam o Estado de Mato Grosso.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, neste momento, nesta sessão solene, foi-me dado o direito de
representar aqui o Presidente Davi Alcolumbre, que me pediu especialmente para aqui representá-lo
como amapaense. Eu estou representando também o querido Estado do Amapá, o nosso povo do
Amapá, nesta sessão solene que comemora os 300 anos de Cuiabá, capital de Mato Grosso, Cidade
Verde.
Cuiabá não é só situada no encontro dos rios Cuiabá e Coxipó. Marca também o encontro dos
bandeirantes com o ouro e o portal da nossa Amazônia. Cuiabá marca também o momento em que a
escravidão encontrou no trabalho e no ouro a sua liberdade. Cuiabá é um importante polo de turismo
brasileiro, tem grande importância no cenário nacional, não somente pela sua exuberante beleza,
cultura e tradições, mas pelo povo cuiabano e mato-grossense, que enche o Brasil de orgulho. (Palmas.)
Aqui nós temos a amizade do Senador Wellington. Para que todos saibam, S.Exa. é conhecido no
Senado e muito famoso pela culinária de Mato Grosso. Eu já tive oportunidade de várias vezes ir à
casa dele degustar os pratos que o nosso chefe Wellington faz, assim como o Senador Izalci Lucas
também faz aqui no Distrito Federal.
Eu soube que na comemoração hoje de 300 anos haverá em Cuiabá um bolo de 300 metros de
comprimento. Eu lamento profundamente não poder estar lá durante as comemorações, mas estou aqui
trazendo a mensagem do povo do Amapá.
Parabéns, Cuiabá! Parabéns aos mato-grossenses! Viva Cuiabá! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Concedo a palavra ao requerente da
realização desta sessão e grande representante de Mato Grosso, meu amigo Senador Wellington
Fagundes.
O SR. WELLINGTON FAGUNDES (PR - MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) - Bom dia a todos, ao Brasil inteiro que nos assiste e a todos os mato-grossenses, em
especial, que estão nos assistindo ao vivo.
Eu quero cumprimentar o Senador Izalci Lucas, nosso companheiro como Deputado Federal e
hoje também como Senador. S.Exa. é um Parlamentar muito focado na área da educação. Hoje mesmo
eu ouvi um pronunciamento do Senador Izalci em que ele dizia: "a educação é a base do
desenvolvimento; do desenvolvimento econômico, como também do desenvolvimento do ser humano".
Portanto, eu faço uma homenagem também a todos os companheiros aqui do Congresso Nacional
em nome de um Estado cuja história se confunde com a de Brasília. A coragem de Juscelino Kubitschek
ao construir Brasília proporcionou toda a integração brasileira, especialmente a nossa do Centro-Oeste.
Nós temos em Mato Grosso uma grande vantagem. Nós estamos em duas regiões geográficas do País:
estamos na Região Centro-Oeste e também pertencemos à Amazônia Legal.
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Senador Izalci, todo o trabalho que fazemos aqui conjuntamente é exatamente no sentido de
fortalecimento da nossa região.
Eu tenho dito que temos uma representação pequena do Centro-Oeste na Câmara dos Deputados,
mas quando juntamos o Centro-Oeste com a Região Amazônica — cumprimento aqui também o nosso
companheiro Lucas —, com certeza aqui no Senado nós podemos fazer sempre a diferença. Por isso,
eu agradeço a presença do Senador Lucas Barreto em nome do Senador Davi Alcolumbre. Hoje eu
tenho não só a honra, mas também a responsabilidade de ser Líder do Bloco Vanguarda. O nosso bloco
é formado pelo DEM, pelos Senadores do DEM — e o nosso Presidente Davi Alcolumbre também é
um dos nossos companheiros nesse bloco —, pelo PSC e pelo PR. Todas as terças-feiras, nós nos
reunimos, conversamos, discutimos a melhor forma de ajudar o desenvolvimento do Brasil em cada
região, já que lutamos muito pelo pacto federativo, pelo famoso pacto federativo.
A cada dia, o Governo foi criando programas e imputando aos Municípios a responsabilidade de
atender o cidadão, sempre deixando a desejar, porque a concentração é muito grande no Governo
Federal.
Por isso, Senador Lucas, agradeço muito. Tenho certeza de que o Senador Davi teve a coragem
de enfrentar aqui uma eleição. Fizemos as nossas reuniões, os jantares em casa, às vezes até as 3 horas
da manhã discutindo, às vezes indo à casa do Senador Izalci e voltando. Felizmente, nós fizemos a
transformação que o povo queria.
O Senador Davi tem demonstrado competência, paciência, buscando a harmonia nesta Casa,
tanto é que pela primeira vez tivemos eleições e a definição das Comissões, todas elas, por acordo. Em
momentos de crise, digo sempre que nós temos que ter acima de tudo alguém que possa liderar, para
que através do diálogo possamos encontrar as saídas. Na crise, vamos tirar o "i" e todos os "s", mas
acima de tudo vamos criar.
Quero aqui também cumprimentar o Prefeito Emanuel Pinheiro. Eu perguntava pelo Deputado
Emanuelzinho Pinheiro, um dos mais jovens Deputados Federais do Brasil. (Palmas.)
S.Exa. fez junto comigo a proposição desta sessão em homenagem à nossa querida Cuiabá, uma
sessão do Congresso Nacional, ou seja, uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados com o Senado
da República. Eu perguntava ao Deputado Emanuel quem ia falar primeiro, porque aqui na sequência,
normalmente, são os dois proponentes. Mas ele, já sabendo respeitar também a experiência e o pai,
falou: "Não, quero que o meu pai fale primeiro". Ele não falou "quero que o Prefeito fale primeiro",
não, mas "quero que o meu pai fale primeiro".
Então, quero aqui cumprimentar o Deputado Emanuel Pinheiro. E ao cumprimentá-lo quero
cumprimentar também toda a população cuiabana. Aqui estamos vendo o Plenário completo —
Presidente de bairros, Vereadores, Lideranças.
A todos vocês que aqui vieram, em nome do Prefeito, quero aqui fazer os nossos agradecimentos.
Quero cumprimentar também o Embaixador do Estado da Palestina no Brasil, o Sr. Ibrahim
Alzeben. Quero aqui registrar que a comunidade árabe foi sempre muito bem recebida no Estado de
Mato Grosso. Uma vez, visitando o Kuwait, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre culinária.
E eu dizia que em Cuiabá há o melhor restaurante árabe do mundo. E ele disse: "Não, mas o melhor
restaurante árabe do mundo? Não é possível!" (Palmas.)
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Não, lá há a melhor comida árabe do mundo. E aí fizemos um acordo, à época, com o Embaixador:
Como a sobremesa de vocês é muito vasta também, então vocês são os melhores da sobremesa, mas a
melhor comida árabe ainda é em Cuiabá". Mas é bom registrar porque aquele restaurante foi um dos
restaurantes premiados por muito anos consecutivamente. Isso demonstra também a nossa relação de
amizade, de fraternidade com o mundo palestino. E com certeza esse trabalho conjunto é extremamente
importante para o desenvolvimento também da nossa Nação.
Quero cumprimentar o Embaixador do Reino Unido da Tailândia, o Sr. Surasak, aqui presente.
Eu não me atrevo, às vezes, a falar o nome completo, mas desta vez eu vou me atrever aqui: Surasak
Suparat.
Quero cumprimentar também o Prefeito de Santo Antônio do Leverger, jovem também, aqui
representando os Prefeitos de Mato Grosso. Santo Antônio do Leverger é uma cidade bem vizinha,
bem próxima de Cuiabá, que se confunde também. E é bom dizer que com poucos passos já se está no
Pantanal, saindo de Cuiabá. E Santo Antônio do Leverger é uma cidade com toda a característica
pantaneira.
Quero cumprimentar, em nome de todos os Vereadores de Mato Grosso, em especial aqui também
os Vereadores de Cuiabá, o Sr. Luís Cláudio, que representa aqui os Vereadores. Eu tenho certeza de
que, por ser a nossa capital, muitos Vereadores do interior acabam indo à Câmara para conversar com
os Vereadores de lá, no sentido de trocar informações.
E aqui, Sr. Luís Cláudio, há um trabalho, através do Instituto Brasil Logística — IBL, em que o
Senado da República tem feito numa grande parceria com as Câmaras de Vereadores, com as
Assembleias. Esse trabalho lá em Cuiabá já foi marcado e vamos continuar fazendo.
Quero aqui cumprimentar todos. Também na plateia haveria muitos que eu poderia citar
nominalmente, mas eu vou cumprimentá-los em nome do Sr. Josélio Moura, que eu gostaria que se
levantasse, junto com o Sr. René Dubois. São dois companheiros veterinários, da Academia Brasileira
de Medicina Veterinária. No ano passado, eu tive a oportunidade de adentrar essa academia. E o José,
inclusive, que foi Ministro da Integração, é um grande companheiro baiano.
Digo isso aqui com muita satisfação, porque sou filho de baianos. O meu pai saiu da Bahia a pé
para Mato Grosso, exatamente naquele momento, na busca de oportunidades. E Mato Grosso é isto:
um Estado de oportunidades.
Eu quero saudar a todos, em especial a caravana de líderes comunitários cuiabanos que estão aqui
presentes. Por isso, os meus cumprimentos também a todos os senhores que aqui vieram. (Palmas.)
Saúdo também o público que nos assiste através da TV Senado, da Rádio Senado, das redes
sociais e também da imprensa cuiabana, que está transmitindo esta programação ao vivo em muitos
sites.
Cuiabá, nascida em 8 de abril de 1719, conhecida como Vila do Bom Jesus, às margens do Córrego
da Prainha, capital do meu querido Estado de Mato Grosso, comemora 300 anos, que celebramos nesta
sessão tão especial do Congresso Nacional.
Ao longo destes séculos, a cidade fundada por bandeirantes paulistas, em busca do ouro, passou
por inúmeras e profundas transformações.
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E Senador Lucas, V.Exa. dizia aqui que Cuiabá realmente é essa riqueza, é possível encontrar o
ouro que ali se está escavando em qualquer lugar. Mas, acima de tudo, o ouro é a população cuiabana,
com a sua forma, sempre receptiva e humilde, que está lá para receber todos os brasileiros.
Por esta história, Cuiabá passou inúmeras e profundas transformações, até se transformar no que
é hoje: um centro de referência em prestação de serviços, em produção industrial. E mais: Cuiabá é
um ativo polo comercial e de atração de turistas do Brasil e do mundo, graças ao seu espetacular
patrimônio histórico, suas encantadoras belezas naturais, conectadas à Chapada dos Guimarães, que
fica bem ali próximo.
Quando se vai a Cuiabá, encontra-se a capital do calor humano, mas também uma capital quente
em todos os aspectos. E a Chapada dos Guimarães, que fica bem próxima, já tem a temperatura
bastante amena, com nevoeiros, às vezes. Trata-se de um local extremamente aprazível, já que as duas
cidades são vizinhas.
Ainda há o Pantanal, que é o patrimônio da humanidade. É claro que todos nós temos trabalhado
muito no sentido de fazer com que este patrimônio seja preservado, para oferecer também às futuras
gerações o Mar de Xaraés, como é chamado o Pantanal.
Eu quero convidar todos os que não conhecem ainda o Pantanal, com a sua diversidade, para que
vão até lá. Temos hoje uma infraestrutura muito grande lá. A partir de Cuiabá, pode-se ir de carro.
Chega-se ao SESC Pantanal, uma reserva de mais de 100 mil hectares. O Pantanal, Senador Lucas,
tem que ser conhecido em duas épocas. Agora, neste momento, o Pantanal encontra-se completamente
cheio; por isso, é denominado Mar de Xaraés. Na seca, tem-se a oportunidade de olhar toda a fauna,
com a sua exuberância, e fazer o passeio da focagem das onças, dos jacarés e explorar toda a sua
potencialidade.
E aquilo que talvez seja mais marcante é a receptividade alegre de toda a nossa gente cuiabana.
Dizem os antropólogos que a culinária é o mais revelador e o mais saboroso atalho para se
conhecerem os costumes e a identidade de um povo. Sobre isso, posso testemunhar. De fato, a mesa
dos cuiabanos é uma vitrine e um regalo para quem gosta de doces, licores, bolos, biscoitos, produzidos
com diversas frutas. E aqui destaco o caju.
Agora, uma curiosidade relevante: um dos pratos mais tradicionais da cozinha cuiabana tem nome
de mulher. É a tão requisitada Maria Isabel — para muitos, Maria Isabé —, feita com arroz e carne
seca, servida e acompanhada de farofa de banana da terra e também feijão.
Os peixes estão entre as iguarias que arrancam elogios de todos os apreciadores da boa mesa, tais
como pacu assado, piraputanga frita e mojica de pintado. A mojica de pintado é o pintado cortado em
cubos, também com mandioca cortada em cubos. É uma receita deliciosa.
E aí, Senador Lucas, que é também nosso cozinheiro oficial, não é preciso muito tempero. É só
um alho, sal, e depois, com o cheiro verde, você vai sentir a delícia que é o peixe de água doce, que é
o nosso pacu, o nosso pintado. E já estou aqui fazendo uma receita como cozinheiro.
É importante falar da culinária e das tradições porque a integração de todos nós ocorre com a
culinária. A população que nos assiste pode se perguntar como os Senadores convivem com tanta
atribulação. É exatamente na oportunidade de uma visita, de cozinhar, de conversar, que muitas vezes
encontramos a solução de muitos problemas. Anteontem mesmo estivemos na casa do Lucas, com 22
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Senadores que lá passaram, conversando e discutindo com o Presidente Davi Alcolumbre sobre a pauta
e o que precisaria ser feito para melhorar cada vez mais o nosso trabalho.
E quero dizer também que a esta culinária se somam as carnes exóticas, como a do jacaré, para
formar um mosaico de sabores que encantam os mais exigentes paladares, que também se impressionam
com outra característica fundamental: a fartura. Em Cuiabá, senhoras e senhores, é proibido terminar
um café da manhã, almoço ou jantar sem estar plenamente satisfeito e pronto para uma boa conversa.
E aí o cuiabano tradicional, ao acordar, logo bem cedinho, pega lá a grosa, o bastão do guaraná, rala,
às vezes em confraria com sua família, e daí faz o seu copinho, seguindo toda uma metodologia, coloca
açúcar e a toma, para, assim, começar o seu dia. Como em Brasília temos a altitude de mil metros, eu
costumo tomar à tarde essa mistura, porque vem o cansaço, e o guaraná ralado traz a energia para
continuarmos trabalhando durante todo o dia.
Entre uma refeição e outra, nada como um bom pixé, feito com milho socado, açúcar e canela,
regado a generosos goles de licor de pequi, outra fruta típica da região que, na época da safra, presenteia
com seu perfume as ruas de Cuiabá. O pequi é também uma fruta de todo o Centro-Oeste brasileiro.
Quem não conhece a flor do pequi que procure conhecer. É uma das flores mais lindas do nosso
ecossistema, da nossa flora.
Esse passeio pelas delícias da culinária cuiabana nos conduz a outras manifestações folclóricas ou
religiosas importantes, durante as quais muitos desses pratos são servidos. É o caso da Festa de São
Benedito, na primeira semana de julho. Considerada a maior comemoração religiosa do Centro-Oeste
brasileiro, essa festa atrai grandes multidões, que ocupam o entorno da centenária Igreja de Nossa
Senhora do Rosário, com sua capela dedicada ao Santo Negro.
Tradicional também é a Festa do Senhor Divino, na Catedral Metropolitana, que começa no
domingo da Ascensão de Jesus e termina no Pentecostes. Nesse período, festeiros percorrem as ruas de
Cuiabá, com a bandeira do Senhor Divino, acompanhados de banda de música, para arrecadar prendas
e contribuições para o evento. Essa romaria sempre termina na Prefeitura de Cuiabá, onde o Prefeito
recebe não só as homenagens, como também a coroa, simbolizando toda população.
Essa tradição festiva nos remete, por sua vez, a outra riqueza da cuiabania: as danças folclóricas,
reflexo vivo da alegria do povo da capital.
O rasqueado é um hit de sucesso. Nasceu da convivência de negros, índios e brancos, e hoje é
ritmo folclórico que simboliza Mato Grosso.
O siriri é uma dança marcada pelo colorido e agito das saias das moças, saias de chita, muito
coloridas, e hoje resgatada por vários grupos que já se apresentaram pelo mundo afora.
Nesse sentido, faço referência ao grupo Flor Ribeirinha, da nossa cidade de Cuiabá, que ganhou,
em 2017, na Turquia, o Campeonato Mundial de Folclore.
Já o cururu é um desafio de trovadores que encantam pela criatividade, presença de espírito e
musicalidade popular.
Tudo isso em meio às suas ruas estreitas, becos e calçadões, ladeados por casarões de estilo
colonial, com suas eiras e beiras, e paredes de adobe, que dão um aspecto muito peculiar à cidade e
nos enche os olhos. Muitos jovens talvez não saibam o que é o adobe. É o tijolo feito apenas de barro
cru, colocado ao sol para secar e utilizado nas construções. Muitos misturam palha para produzir
isolamento térmico.
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Nessa arquitetura, linhas do passado dialogam com grandes edifícios e esquadrias metálicas a
sustentar grandes vidraças.
Minhas senhoras e meus senhores, poderia discorrer por muito mais tempo, exaltando aspectos
culturais e arquitetônicos, que fazem da capital do meu Estado uma terra de alegria, encantamento,
prosperidade e hospitalidade. Levaríamos muito tempo, sem ser enfadonhos, porque de Cuiabá tem
muito o que se contar.
E a cada aspecto, vamos nos envolvendo numa narrativa de encantamentos e sonhos.
Como não falar do calor cuiabano, essa característica marcante que, em verdade, se mistura com
o calor humano da nossa gente?
Não se assustem com o calor de Cuiabá porque a alta temperatura está, na verdade, presente,
acima de tudo, no coração do cuiabano.
É um povo cordial e alegre, a se notar pelas manifestações culturais e pelos festejos aqui narrados.
Extraio um trecho de um artigo muito famoso do jornalista Paulo Renato Coelho Netto, que
retrata com bela eloquência a característica do povo cuiabano. Assim ele escreveu:
O cuiabano é a personificação da alegria. Ele não precisa de muitos motivos para fazer uma
peixada e levar você para dentro da casa dele, lá no quintal. E já recebe sempre pela cozinha.
Dali a pouco, aparece um para tocar violão e outro para fazer a vaquinha para comprar cerveja
— porque com o calor também uma cerveja é sempre agradável —, e tudo bem. Está feita a
festa.
É notável que o jeito cuiabano irradia por todo Mato Grosso, sem enfrentar nenhuma outra
tradição daqueles que lá escolheram viver e ajudar a construir esse grande Estado que somos.
Para provar isso, cito aqui uma canção muito conhecida de todos, que se chama É Bem Mato
Grosso, de Pescuma, Henrique e Claudinho, que qualquer criança sabe cantarolar. Ela diz:
É bem Mato Grosso
o guaraná ralado,
o pacu assado,
manga madura no quintal.
É bem Mato Grosso
banho de rio ou cachoeira,
pescaria no Teles Pires,
Araguaia ou Pantanal.
É bem Mato Grosso
festa de santo,
churrasco, pixé, caju.
É bem Mato Grosso
bombo, viola de cocho,
siriri e cururu.
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É bem Mato Grosso
belas igrejas,
casarões coloniais,
festas de rodeio,
praias, festivais.
É bem Mato Grosso
grandes rebanhos,
plantações fenomenais,
um povo hospitaleiro
como não se viu jamais.
É bem Mato Grosso...
Sei que já me alongo, mas confesso aqui que a emoção me domina. Eu que nasci na região sul de
Mato Grosso, em Rondonópolis, tive a emoção de, numa campanha do Prefeito Emanuel Pinheiro, sair
correndo aqui de Brasília para Cuiabá porque ia nascer o meu primeiro netinho, o meu cuiabaninho.
Mas a vida política às vezes nos obriga e, ao chegar ao aeroporto, já tinha alguém dizendo que eu tinha
que passar numa reunião de campanha do Prefeito Emanuel Pinheiro. Fiz, porque é nosso compromisso.
Às vezes, a família fica em segundo lugar.
Mas eu quero, nesta emoção, dizer que ao homenagear Cuiabá quero, também através do meu
netinho João Francisco, o meu papa, homenagear todas as futuras gerações, aqueles que estão nascendo
hoje... (Palmas.)
E, principalmente, quero ressaltar a responsabilidade de todos nós de construir um mundo melhor,
com mais justiça social, com mais oportunidades.
Nesta semana nós tivemos uma reunião da Comissão de Assuntos Econômicos no Banco Central,
e lá, é claro, a preocupação era discutir a economia. Eu disse ao nosso Presidente do Banco Central,
Roberto Campos Neto, neto de Roberto Campos, que nasceu ali, bem próximo de Cuiabá, na cidade
de Livramento, "papa-banana"... Roberto Campos foi uma sumidade. Tudo que ele dizia, há 20 anos,
30 anos, é a realidade de hoje. Mas eu dizia a Roberto Campos Neto: olha, e economia é importante,
mas nós não podemos fazer com que as pessoas sofram ao ponto de morrer. Nós, os políticos, temos
que ter sensibilidade, acima de tudo, ao fazer os ajustes, para propiciar algo principalmente àqueles
que mais precisam.
Agora há pouco, Prefeito Emanuel, eu fazia aqui um aparte ao discurso do Senador Styvenson e
dizia que eu não posso, eu que fui, inclusive no meu primeiro mandato autor do projeto de lei criando
a Política Nacional do Idoso... Ele foi apensado a vários outros projetos, e nós criamos o Estatuto do
Idoso no Brasil e a Lei do Benefício de Prestação Continuada. O que é a Lei do Benefício de Prestação
Continuada? É exatamente a ajuda que um país tão grande como o Brasil tem que fazer a pessoas
com mais de 65 anos de idade que trabalharam e não têm direito à sua aposentadoria — são
trabalhadores rurais, garimpeiros, enfim, pessoas que foram para Mato Grosso fazer com que nós
possamos ter orgulho de ter um Estado como ele é hoje, e assim no Brasil inteiro, de produção — e
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também a todos os portadores de necessidades especiais, aos deficientes físicos quando nascem, cujas
famílias tenham renda menor do que 1 salário mínimo. Essas pessoas têm direito, então, a 1 salário
mínimo para sobreviver.
Não se pode, numa reforma da Previdência, falar em acabar com o Benefício de Prestação
Continuada. Aí já é demais! (Palmas.)
Portanto, nós estamos prontos aqui com a sensibilidade de fazer as reformas para modernizar o
País, mas no sentido de gerar emprego e oportunidades.
E como recomenda o bom linguajar da terra, um cuiabano de chapa e cruz sempre diz que é um
cuiabano de chapa e cruz, por isso, o meu netinho é um cuiabano de chapa e cruz. E quero dizer que
já firmei o compromisso com ele — com a minha família — de ensinar-lhe a história e de também
cultivar nele um comportamento de preservação e carinho pela cultura, na esperança de manter vivas
as tradições do povo cuiabano.
Como homem público, eleito para representar o Estado de Mato Grosso nesta Casa, acredito que
a melhor homenagem que posso prestar à nossa tricentenária Cuiabá é aquela que se traduz em ações
concretas, em apoio ao desenvolvimento humano e material da nossa querida Cuiabá.
Cuiabá sempre esteve no foco de nossas prioridades. Cito aqui o exemplo da construção da Ponte
Sérgio Motta, sobre o Rio Cuiabá, que liga Cuiabá a Várzea Grande. Cartão postal da nossa cidade,
foi construída numa articulação que ajudei durante o Governo Dante de Oliveira, nosso saudoso senhor
do "Diretas Já". Fomos à Itália e construímos o maior programa de pontes em estradas de produção,
e a Ponte Sérgio Motta é um grande exemplo.
Houve um trabalho pela implantação, também, da Usina de Manso, grande obra que também se
reveste de fundamental importância, pelos seus aspectos de múltiplo uso. E hoje a grande disputa, em
muitas cidades, é pela água, imprescindível à vida.
Eu sempre cito aqui, Prefeito Emanuel Pinheiro, a cidade de Manaus, que está toda ela cercada
de água, e às vezes há dificuldade de encontrar água potável. E Cuiabá, Senador Izalci Lucas, com a
obra de Manso, que foi feita exatamente para controlar as enchentes do Rio Cuiabá, para trazer a
perenidade do Rio Cuiabá, para preservar o Pantanal, tem o maior lago, de 40 mil hectares. É,
portanto, uma grande caixa d´água, e Cuiabá, Várzea Grande, a Baixada Cuiabana não terá problema
por dezenas, centenas de anos, porque temos ali um grande reservatório de água de qualidade. E isso
gerou um turismo muito grande. Esse é mais um motivo para conhecer, próximo à Chapada, o grande
Lago de Manso. Só com a piscicultura no Lago do Manso, é possível produzir tudo o que produz Mato
Grosso hoje.
Por isso, não desistimos também ainda da ferrovia, um sonho de Vicente Vuolo — está aqui o
seu filho, Francisco Vuolo —, que lutou tanto para que a ferrovia chegasse a Mato Grosso. Mas o
sonho de Vuolo não era só que ela chegasse a Mato Grosso, em Rondonópolis, não, mas que ela chegasse
a Cuiabá. Estamos aqui nessa luta. Ontem mesmo esteve aqui o Vuolinho, com uma equipe de Cuiabá,
junto ao Ministro dos Transportes. E aqui eu quero me somar ao Senador Jayme Campos, que é um
cuiabano — é várzea-grandense, mas é cuiabano — que tem lutado muito. Quero falar em nome da
Senadora Juíza Selma e do Senador Jayme, que queria muito estar aqui, falou ontem comigo, mas, por
um imprevisto, não pôde estar presente hoje. Mas vamos lutar e estamos trabalhando para que a
ferrovia saia de Rondonópolis, chegue a Cuiabá e vá até o nortão de Mato Grosso.
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Muitos poderiam perguntar: "Mas você é de Rondonópolis, você não quer que a ferrovia fique lá
parada em Rondonópolis?" Nós temos o maior terminal ferroviário da América Latina exatamente em
Rondonópolis, mas um Estado precisa de desenvolvimento integrado. Não adianta uma região estar
bem e a outra região estar mal. Por isso, juntamente com outros Parlamentares, trabalhamos agora
também para conseguir recursos, junto ao Ministro Blairo Maggi, para que o Prefeito Emanuel Pinheiro
pudesse inaugurar o novo Hospital e Pronto-Socorro de Cuiabá. (Palmas.)
Foram 100 milhões de reais que, em uma articulação com o Ministro Blairo, conseguimos liberar.
Não havia orçamento para aquilo, mas hoje já temos o pronto-socorro sendo colocado em
funcionamento gradativamente, porque não se coloca um hospital em funcionamento de um dia para
o outro. Mas a Santa Casa de Misericórdia receberá também toda a nossa atenção, é claro. O Prefeito
está envidando todos os esforços para resolver a situação da centenária Santa Casa de Misericórdia.
Por isso, ao encerrar, quero ainda registrar — porque a história é extremamente importante —
nomes de tantos outros, mas lembrar também de Jonas Pinheiro, que foi Deputado, Senador da
República, um homem que era uma referência na agropecuária brasileira. Se o Brasil hoje é este País
— e Mato Grosso em especial —, o maior exportador de produtos agropecuários do mundo, isso se
deve muito à tecnologia, mas principalmente a Jonas Pinheiro, que fez toda uma articulação mostrando
essa capacidade.
Quero homenagear também começando por Antônio Maria Coelho, o primeiro Governador,
passando por expressivas lideranças, como Pedro Celestino Corrêa da Costa, Mário Correia, Antônio
Paes de Barros, Caetano Albuquerque e, mais recentemente, já na nova geração, Garcia Neto, Frederico
Campos, que está com 92 anos, Júlio e Jayme Campos. O Júlio Campos, que é uma tradição também,
fez um transplante de fígado, ele que estava já querendo se despedir de nós. O Júlio Campos hoje
parece um moço, um jovem também, com toda a sua capacidade e a sua articulação política.
Quero também registrar o Deputado Carlos Bezerra e o Blairo Maggi, o nosso último Governador,
o Silval Barbosa, o Pedro Taques e agora o Prefeito Mauro Mendes. Disputamos a eleição, mas
queremos aqui, acima de tudo, que o povo mato-grossense, através do nosso trabalho conjunto, possa
ter cada dia mais, e Mato Grosso ser o Estado de oportunidades.
É bom que o Brasil que está nos assistindo saiba que Mato Grosso, nesses últimos 15 anos, foi o
Estado que mais cresceu e se tornou, embaixadores, um Estado de oportunidades. São 900 mil
quilômetros quadrados com menos de 3,5 milhões de habitantes. Portanto, estamos lá abertos para
receber pessoas do mundo inteiro que queiram investir e desenvolver, e Mato Grosso é o Estado que,
com certeza, pode ser a solução da fome do Brasil e do mundo, mas especialmente não queremos fome
no Brasil e vamos trabalhar para que não a tenhamos.
Por isso, ontem inclusive estivemos com o pessoal da Agência Nacional de Assistência Técnica e
Extensão Rural — ANATER, para ampliar a assistência principalmente ao pequeno e médio. Em Mato
Grosso, há mais de 80 mil propriedades que não têm documento. Então, está havendo essa revolução
a partir de Cuiabá, aqui com o Prefeito Emanuel, e já entregamos 4 mil títulos na regularização
fundiária.
Esta sessão solene foi solicitada por mim e também pelo Deputado Emanuelzinho, porém apoiada
por todos os demais Parlamentares da bancada federal, e quero fazer este agradecimento em seu nome,
Emanuel, pela oportunidade de estarmos aqui representando toda a bancada. Com certeza, você, como
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jovem, deve estar a pensar como vai falar depois do seu pai, mas é um orgulho para todos nós tê-lo
aqui representando exatamente a juventude brasileira e a juventude do nosso Estado.
Esse é um exemplo de como trabalhamos aqui em Brasília, inteirando-nos, um buscando força no
outro, independentemente de cor partidária ou princípio ideológico, para fazer aquilo que mais
gostamos de ver realizado: o bem coletivo.
À homenageada do dia, quero dizer que queremos uma Cuiabá cada dia mais saudável, mais
próspera, mais bela e mais acolhedora. Esses desafios nos estimulam sempre a avançar, no rumo de
realçar o dom da eterna juventude que caracteriza a capital mato-grossense, hoje em plena flor dos
seus 300 anos.
Quero agradecer a todos os que vieram, pessoas que vieram de Cuiabá, chegaram aqui em cima
da hora e viajaram a noite inteira. Então, deixo os meus agradecimentos, principalmente ao movimento
comunitário. (Palmas.)
Eu sempre digo que, para atender melhor à população, temos que dar suporte a quem está na
ponta. E o movimento comunitário é um desses. Muitas vezes, o presidente de uma associação de
bairro é acordado de madrugada por uma urgência na saúde ou outro motivo. Ontem mesmo aconteceu
um acidente em Cuiabá em que faleceu um amigo meu, e foi exatamente um presidente de bairro que
me ligou, porque a família estava desesperada, e o corpo não era liberado no IML.
Eu homenageio aqui todos do movimento comunitário cuiabano, em nome de todo o movimento
comunitário mato-grossense. Cumprimento os Vereadores, todos os Prefeitos e a sociedade de um modo
geral. (Palmas.)
Estou muito feliz, Emanuelzinho, de poder estar nesta tribuna hoje falando da nossa querida
Cuiabá, a Capital de todos nós.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Izalci Lucas. PSDB - DF) - Antes de passar a palavra ao Prefeito de
Cuiabá, o Sr. Emanuel Pinheiro, eu quero passar a Presidência dos trabalhos ao querido Senador
Wellington Fagundes, a quem quero manifestar minha alegria em presidir parte desta sessão solene.
Foi uma honra muito grande.
Um abraço a toda a população de Cuiabá! Quero dizer que vocês estão muito bem representados
aqui no Senado.
Obrigado. (Palmas.) (Pausa.)
(O Sr. Izalci Lucas deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Wellington
Fagundes.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. PR - MT) - Por definição, não desta Presidência,
mas do Deputado Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho, passo a palavra ao Prefeito da nossa
Capital Cuiabá, Emanuel Pinheiro.
Registre-se também que o pai do Prefeito Emanuel foi um dos Deputados mais atuantes da
Câmara, o Deputado Emanuel Pinheiro. Inclusive, o meu pai era o famoso cabo eleitoral do Deputado
Emanuel Pinheiro. Então, aqui falamos de pai, filho e neto, portanto, de uma família que há gerações
cumpre o seu papel.
Tem a palavra o Sr. Emanuel Pinheiro, Prefeito de Cuiabá.
O SR. EMANUEL PINHEIRO - Boa tarde a todos.
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Primeiramente, grande Senador Wellington Fagundes, agradeço a deferência do Deputado Federal
Emanuel Pinheiro Neto. É isso mesmo. Ele tem que priorizar os seus eleitores mesmo para poder
crescer na vida pública. Prefeitos, Vereadores e lideranças comunitárias representam todo o clamor
social de base.
Quero também registrar a minha emoção como Prefeito de Cuiabá em estar aqui na Câmara Alta
da República Federativa do Brasil, na tribuna do Senado Federal, ao lado de Vereadores e lideranças
comunitárias que vieram em peso para esta sessão, realizada por requerimento do Senador Wellington
Fagundes e do Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, para brindar, saudar e celebrar os 300 anos
da mais encantadora Capital de Estado do nosso País, a nossa menina Cuiabá, que serão comemorados
no próximo dia 8 de abril, segunda-feira.
Sr. Presidente e coautor do requerimento de realização desta sessão solene, Senador Wellington
Fagundes; Senador Izalci Lucas; jovem Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, coautor do
requerimento de realização desta sessão solene; Senador Lucas Barreto, quero, em primeiro lugar,
agradecer as palavras que relembram a nossa história e a nossa tradição.
Quero cumprimentar o corpo diplomático presente, na pessoa do Embaixador do Estado da
Palestina no Brasil, Sr. Ibrahim Alzeben.
O Senador Wellington Fagundes citou muito bem que Cuiabá é a soma de inúmeras colônias: a
colônia árabe, a colônia italiana, a colônia portuguesa, a colônia alemã, a colônia japonesa, a colônia
coreana, que formam a nossa linda Cidade Verde.
Cumprimento o Vereador da Câmara Municipal de Cuiabá Luís Cláudio, nosso querido amigo e
companheiro, que aqui representa todos os Vereadores da Capital.
Representando todos os Prefeitos do Estado de Mato Grosso, cumprimento o nosso amigo Valdir
Pereira de Castro Filho, Prefeito da nossa querida Santo Antônio do Leverger.
Cumprimento o Embaixador do Reino da Tailândia, o Sr. Surasak Suparat.
Cumprimento o companheiro Juares Samaniego, Secretário Municipal do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Urbano de Cuiabá.
Nesta oportunidade, quero saudar toda a nossa brilhante e determinada equipe, que está nos
ajudando a transformar a capital dos 300 anos em uma terra mais linda, mais adorável, mais
humanizada e melhor para se viver, priorizando o ser humano em todos os aspectos.
Cumprimento o Diretor Executivo do Sindicato dos Oficiais da Justiça, o nosso amigo Luiz Arthur
de Souza.
Cumprimento o Deputado Federal Professor Victório Galli, nosso grande companheiro e amigo.
Cumprimento o Ministro da Integração Nacional no ano de 2016, Josélio Andrade Moura.
Também cumprimento os senhores, as senhoras, os convidados, os amigos, os cuiabanos de
nascimento e os cuiabanos de adoção. O Senador Wellington Fagundes é o rondonopolitano mais
cuiabano da história da nossa cidade-irmã do sul do Estado de Mato Grosso.
Cumprimento, especialmente, mais uma vez, o movimento comunitário que, em peso, saiu da
nossa terra natal para vir ao Senado Federal prestigiar esta sessão mista do Congresso Nacional em
homenagem a nossa encantadora e comovente Cuiabá. (Palmas.)
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Antes de começar o meu breve pronunciamento, Senador Wellington Fagundes e Deputado
Emanuel Pinheiro Neto, quero apresentar ao Brasil a nossa linda Cuiabá, os nosso vultos, a nossa
história, as nossas tradições.
O Senador Wellington e o Senador Lucas já falaram um pouco do nosso modo de viver, do nosso
clima extremamente quente e caloroso, do nosso povo alegre, feliz, solidário, que soube se superar
diante das dificuldades e das limitações no tempo. Falaram também da nossa culinária, da nossa
gastronomia, da nossa riquíssima cultura, com o cururu, o siriri, o rasqueado, a reza cantada,
manifestações que formam a expressão de um povo pré-pantaneiro ou pantaneiro que consolidou, ao
longo de 3 séculos de história, o surgimento da melhor, mais encantadora e mais linda cidade deste
País.
Desculpem-me todas as lindas capitais de Estado brasileiras, já que estou no Senado Federal, mas
igual a Cuiabá não há! (Palmas.)
O povo cuiabano, sedento de progresso, ordeiro e trabalhador, ao longo de 3 séculos de história,
passou 250 anos isolado do Brasil, descolado do mundo e do processo de desenvolvimento nacional.
Nos anos 60, a partir da visão extraordinária de Juscelino Kubitschek de Oliveira, que interiorizou
o Brasil ao construir Brasília, foi lançado o programa Integrar para não Entregar, e Mato Grosso,
assim como os demais Estados das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, foi descoberto, tendo
Cuiabá como rota e centro de todo esse desenvolvimento.
A partir daí, Cuiabá começou a experimentar um fluxo migratório extremamente intenso e se
transformou numa capital de todos os brasileiros, terra prometida, cidade-solução para os problemas
do nosso País, filha e capital de um Estado-solução para os problemas da nossa Nação.
Sejam bem-vindos a Cuiabá, neste momento em que o Senado Federal homenageia os 300 anos
de nossa Capital, terra de grandes vultos, homens e mulheres, em todas as áreas da nossa história.
Nesta Casa tivemos o Senador Antônio Azeredo, que, por 30 anos, no final do século XIX e início
do século XX, honrou a cuiabania e o povo mato-grossense. Tivemos também Joaquim Murtinho,
grande cuiabano que, do Senado da República, foi alçado a salvador da economia nacional, no começo
do século passado, como homem que saneou as finanças do Brasil no Governo Campos Sales.
Cuiabá, senhoras e senhores, é a terra de D. Aquino Correia, um grande religioso, poeta e político,
homem articulado, inteligente, fundador da Academia Mato-Grossense de Letras, o religioso mais
jovem do mundo alçado à condição de Bispo, ainda aos 27 ou 29 anos — a história ainda não definiu
isso com exatidão. Foi ele Presidente do Estado de Mato Grosso. Na época, Cuiabá vivia sob
intervenção, há 100 anos, quando ele presidiu as comemorações dos 200 anos da nossa Capital, no dia
8 de abril de 1919.
Cuiabá é a terra de Eurico Gaspar Dutra, o Presidente da República sem pescoço, do Mundéu.
Extremamente preparado, inteligente, militar de carreira, honra a história do povo cuiabano, sendo o
único Presidente da República nascido nas terras de D. Aquino Correia e do Marechal Cândido Mariano
da Silva Rondon. Eternizou-se com grandes obras e foi o homem que trouxe a primeira Copa do Mundo
para o Brasil, construiu o Maracanã e eternizou o seu legado, dizendo-se escravo do livrinho. Todos os
interlocutores, Senador Wellington, que chegavam ao Presidente Gaspar Dutra para uma audiência ou
para uma reivindicação, ele perguntava: "Está no livrinho?" Ele queria dizer que era escravo da
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Constituição da República, nascendo aí o termo e a edição de livrinhos de bolso, para que todos
pudessem transportar um exemplar com facilidade e conhecer a Constituição do País.
Cuiabá é a terra de Roberto Campos. Nasceu em Livramento ou em Cuiabá — a história também
não se encontra nesse ponto, mas a maioria dos historiadores diz que ele é o pai do liberalismo, um
grande intelectual, um grande incentivador da economia do mundo moderno. Roberto Campos também
é filho da nossa Capital, que mandou grandes homens para esta terra.
Cuiabá é a terra de Filinto Müller, o controvertido líder político, injustiçado por muitos, adorado
por outros tantos. Filinto é até aqui o único cuiabano que já exerceu a Presidência do Congresso
Nacional. E, ao lado do seu irmão, Júlio Müller, orgulha a nossa história, por se tratar de família
honrada e pioneira da nossa terra natal.
Cuiabá é a terra de Dante Martins de Oliveira, o homem das Diretas Já, o homem da
redemocratização e que simboliza, a partir da nossa terra e da nossa origem, o reencontro do Brasil
com a sua redemocratização e com a sua história.
É essa a Cuiabá dos 300 anos. Com esses personagens que ajudaram a fazer a nossa história eu
quero homenagear todos os homens e todas as mulheres que, ao longo desses 300 anos, eternizaram
Cuiabá. E, na pessoa do maior de todos os brasileiros, Cândido Mariano da Silva Rondon, também
cuiabano, apesar de filho de Mimoso, quero celebrar com o Brasil tantos notáveis homens e mulheres
que ajudaram a construir a história de 300 anos da nossa Cuiabá.
Localizada no centro geodésico da América do Sul, a nossa linda Cuiabá é conhecida como a
Capital da Hospitalidade, porque tem o povo mais acolhedor de todo o País. Cuiabá surgiu em 1719,
quando a economia de São Vicente decaiu, e os bandeirantes saltaram a linha de Tordesilhas e
avançaram para o centro e para o oeste daquele que seria o grande Brasil.
Em busca de índios — à época, guaicurus, paiaguás e coxiponés —, os bandeirantes chegaram às
margens do Rio Coxipó e fundaram o primeiro povoado do Centro-Oeste brasileiro. Cuiabá, portanto,
é a matriz cultural do Centro-Oeste brasileiro e viveu vários ciclos econômicos.
Entre 1720 e 1730, Cuiabá chegou a ter 20 mil habitantes, a maior povoação do Brasil até então,
superior, Deputado Emanuel Pinheiro Neto, à de Salvador, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro.
Tamanha é a importância de Cuiabá que a Coroa Portuguesa determinou que o Governador de São
Paulo, D. Rodrigues César de Meneses, deixasse São Paulo e deslocasse a capital da Capitania Paulista
para Cuiabá. Durante 2 anos, de 1726 a 1728, o Governador de São Paulo transformou de fato Cuiabá
na Capital da Capitania de São Paulo.
Exaurida uma das maiores jazidas de ouro do Brasil — as minas de ouro de Cuiabá produziram
aproximadamente 150 mil quilos de ouro —, Cuiabá passou a sofrer processo de esvaziamento
populacional e de empobrecimento e só voltou a ser destaque quando, em 1821, passou a ser a Capital
da Capitania de Mato Grosso.
A partir dos anos 60, a cidade passou a sofrer um processo de expansão populacional e, em apenas
40 anos, 50 anos, a Capital de Mato Grosso saltou de 57 mil habitantes para mais de 400 mil habitantes.
Nas últimas décadas, o aumento da população propiciou dois fenômenos importantes: primeiro, Cuiabá
se tornou o portal da Amazônia, ou seja, a ocupação de Rondônia, do Acre, do sul do Pará e do sul
do Amazonas passou a ter como base central de entrada a cidade de Cuiabá. Muitos que subiram não
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obtiveram sucesso nessas novas regiões e acabaram retornando e se estabelecendo na encantadora,
charmosa e glamourosa Cuiabá.
Depois dos anos 60, especialmente a partir de meados dos anos 70, Mato Grosso explodiu. O
cerrado começou a ser desenvolvido de maneira tecnicamente correta, batendo recorde de produção, e
o nosso foi o Estado que mais cresceu em termos de agronegócio.
Hoje Mato Grosso possui perspectivas para o agronegócio que nenhuma outra área do planeta
tem, e o mundo sabe que a nossa é a região que reúne as melhores condições para o crescimento da
agricultura e da agropecuária. O relevo é fantástico. A nossa planície é extremamente reta. O clima
mato-grossense não conhece cheias, ciclones ou secas exageradas. Temos, enfim, as condições ideais
para uma agricultura de larga escala.
Atualmente, Mato Grosso colhe mais de 25 milhões de toneladas de grãos. E para onde vai esse
Estado? Há grande expectativa quando se fala de Mato Grosso. E sua Capital, Cuiabá, tem todas as
condições para se tornar um grande polo industrial e transformar a enorme produção agrícola e pecuária
do nosso Estado. Mato Grosso tem em Cuiabá, portanto, o agente transformador de sua gigantesca
produção.
Cuiabá possui também o perfil de cidade universitária, pois detém uma população de
aproximadamente 30 mil jovens estudantes, distribuídos em mais de 40 cursos superiores, com pósgraduação, mestrado e doutorado em diversas áreas. Além disso, como disse o Senador Wellington
Fagundes, Cuiabá tem talento para ser uma cidade prestadora de serviços de qualidade, não só na área
pública, mas também na área privada. Matriz cultural do Centro-Oeste, a Capital de Mato Grosso
presta serviços essenciais sobremaneira ao Brasil.
Por tudo isso, senhores requerentes desta sessão solene, querida população de Cuiabá,
telespectadores que nos acompanham ao vivo pelo site da RB News e outras mídias, saúdo o povo
cuiabano e o povo mato-grossense. (Palmas.)
Em Cuiabá, o Brasil se encontra: mais de 50% da população de Mato Grosso é formada por
migrantes. A nossa, sem dúvida, é e continuará sendo a capital da hospitalidade, do carinho e do
futuro. O cuiabano é bom demais!
Na condição de cuiabano de chapa e cruz e como Prefeito da Capital, não poderia deixar de
saudar minha terra natal no transcurso de seus 300 anos.
Parabéns, Cuiabá!
Parabéns, construtores dessa cidade de todas as raças, de todos os sotaques, de todas as culturas!
Parabéns, em nome do movimento comunitário, a essa linda terra natal, à qual quero saudar
neste momento em rápidas palavras, mas de todo o coração!
Quero saudar minha cidade, uma das mais belas do Brasil; a capital da hospitalidade deste País,
talvez a que possua o maior fluxo migratório dos últimos 50 anos; o portal da Amazônia; a mais antiga
cidade de todo o Centro-Oeste brasileiro, quiçá a mais antiga cidade de todo o Norte do Brasil, Cuiabá,
que no próximo dia 8 de abril, segunda-feira, completará 300 anos.
Quero falar ao Senador Wellington e ao Senador Lucas que o bolo dos 300 anos, um bolo de 300
metros que idealizamos, está sendo feito em parceria com o SENAC e vai ser oferecido à população
cuiabana às 19 horas, na Praça Alencastro, no dia 8. Eu não estou conseguindo um lugar para colocar
esse bolo de 300 metros, porque ali há ladeiras, mas estamos tentando ver se nós o colocamos em um
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local mais plano, porque quero os 300 metros em linha reta para a população cantar os parabéns para
Cuiabá e mergulhar mesmo no bolo, fazendo uma linda festa para a nossa cidade.
Cuiabá é originária do Ciclo do Ouro, do bandeirantismo, da preação de índios. Sua fundação,
sem dúvida, foi responsável pelo alargamento da fronteira ocidental brasileira, quando o Brasil saltou
os limites, como eu disse, do Tratado de Tordesilhas para construir os Tratados de Madri, Santo
Ildefonso, Badajoz e Utrecht.
Afirmo da honrosa tribuna da Câmara Alta da nossa República o meu orgulho, como Prefeito da
minha terra natal, em deixar aqui registrado e eternizado o transcurso dos 300 anos de fundação da
querida, meiga e adorável Cuiabá, a minha, a nossa Cidade Verde, terra de Eurico Gaspar Dutra, exPresidente da República; do Senador Antônio Azeredo; de Joaquim Murtinho; do Coronel Escolástico;
de Generoso Ponce; de Pedro Celestino; de lsaac Póvoas; de Silva Freire; de Filinto Müller; de Júlio
Müller; de João Ponce de Arruda; de Vicente Vuolo; de Arnaldo Estêvão de Figueiredo; de Garcia
Neto; de Bento Lobo; de Jonas Pinheiro; de Milton Figueiredo; de Emanuel Pinheiro da Silva Primo;
de Augusto Mário Vieira; de Dom Aquino Correia, membro da Academia Brasileira de Letras; do autor
das Diretas Já, Dante de Oliveira; de Roberto Campos; e também do maior de todos os militares, do
maior de todos os brasileiros que o nosso País conheceu, o pacificador Marechal Rondon.
O Presidente norte-americano Roosevelt disse, certa vez, que há duas grandes obras do hemisfério
sul. A primeira é o canal do Panamá; a segunda é a obra humanitária e fantástica do nosso conterrâneo
Cândido da Silva Rondon, o maior dos brasileiros.
Na pessoa desses personagens históricos, quero saudar, repito, todos os homens e todas as
mulheres de todas as áreas que orgulharam e construíram, ao longo de 3 séculos, a história e a cultura
desse povo lindo, ordeiro, honrado, carismático, solidário, hospitaleiro, moderno, honesto e trabalhador,
que é o povo cuiabano. (Palmas.)
Saúdo todos os ex-Prefeitos que aqui citei e os que não foram citados, mas que quero que se
sintam contemplados, na pessoa do ex-Senador, ex-Deputado Federal e ex-Prefeito de Cuiabá Vicente
Vuolo, pai de Vicente Vuolo Filho, ex-Vereador da Capital, e do nosso Secretário de Cultura, Esporte
e Turismo, que também foi Vereador de Cuiabá, Francisco Vuolo.
Quero também falar do período pós-divisão do Estado e dos ex-Prefeitos da nossa Capital ainda
em vida. Em ordem cronológica, da divisão para cá, são eles: Gustavo Arruda; Anildo Lima Barros;
Roberto França Auad; Wilson Pereira dos Santos; Francisco Belo Galindo; e o atual Governador do
Estado de Mato Grosso, Mauro Mendes Ferreira.
Em nome de todos esses personagens históricos, dessa história glamorosa, emocionante e
fantástica, agradeço de todo o coração ao Senador Wellington Fagundes, parceiro de Cuiabá, parceiro
da nossa Capital. (Palmas.)
Agradeço também ao Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, a maior promessa política da
nossa Capital e do nosso Estado, e a todos os nossos legítimos representantes no Congresso Nacional
a merecida homenagem desta Casa pelo transcurso dos 300 anos da capital dos sonhos de todos os
brasileiros, a nossa Cuiabá.
Muito obrigado, Senador.
Finalizando, gostaria de citar aqui uma poesia de um homem chamado Carmindo de Campos. Há
55 anos, ele publicou um de seus poemas mais famosos, chamado Cuiabá. Ele dá nome a um dos
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maiores corredores comerciais de Cuiabá, a Avenida Carmindo de Campos, cuiabano de chapa e cruz,
pai de Saluniel Pinheiro de Campos, ex-Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, e pai de outros
grandes cuiabanos e cuiabanas, entre eles um ícone da cultura, falecido recentemente, o professor da
Universidade Federal Benedito Pinheiro de Campos.
Carmindo de Campos era dono de livraria, servidor dos Correios e jornalista. Era um homem
apaixonado por Cuiabá. Todas as suas poesias cantavam e decantavam em verso e prosa o amor à
nossa terra natal, à nossa culinária, ao nosso rio, ao nosso povo, aos nossos costumes, às nossas
tradições, à nossa gastronomia, à nossa cultura, à nossa arte. Enfim, ele era encantado por Cuiabá.
Mas nenhum poema dele, nenhuma obra de arte de Carmindo de Campos ficou tão eternizada no
coração e na mente dos cuiabanos quanto esta chamada Cuiabá, que do alto da tribuna da Câmara
Alta da República Federativa do Brasil eu apresento ao Brasil inteiro que nos acompanha neste
momento, para que conheça um pouco da alma dos grandes, inesquecíveis e talentosos artistas da nossa
Capital. Carmindo de Campos foi apenas o começo, o precursor de grandes homens e mulheres que até
hoje fazem a nossa arte e a nossa cultura, de forma especial, com muito talento e com muito amor a
nossa Capital.
Ofereço ao Senador Wellington, ao Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, ao movimento
comunitário, aos convidados e a todo o Brasil o poema de Carmindo de Campos chamado Cuiabá:
Cuiabá, minha velha e lendária cidade,
Você está remoçando...
Está ficando mais bonita...
Está ficando mais, muito mais catita.
Se Pascoal Moreira Cabral visse você agora,
Garanto, não iria mais embora,
Nem Pires de Campos, nem outro bandeirante,
Porque você, minha velha, está fascinante!
Você bem merece a liderança
Deste velho e valente Mato Grosso,
Você tem um quê que prende a gente,
Você, minha velha, é um colosso.
Tudo em você, tudo, recende a Brasil,
Teus morros, teu rio piscoso, teu céu de anil.
Teu rio é teu pai, e igual não há,
Foi dele que tiraste esse nome poético: Cuiabá.
Oh, minha cidade linda, não sei por quê,
Quando longe, sinto imensas saudades de você,
Sinto saudades do pacu, do bagre, da piraputanga,
Do licor de pequi, do doce de caju e da manga.
Sinto saudades deste calor sadio,
Que às vezes é melhor, muito melhor que o frio!
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Oh, minha Cidade linda, igual não há,
Oh, minha velha e idolatrada Cuiabá.
Feliz aniversário, Cuiabá! (Palmas.)
(Durante o discurso do Sr. Emanuel Pinheiro, assumem sucessivamente a Presidência os Srs.
Emanuel Pinheiro Neto e Wellington Fagundes.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. PR - MT) - Esta Presidência gostaria de
agradecer a presença no plenário do nosso companheiro Eduardo Girão, Senador do Podemos do Ceará.
V.Exa., se desejar, tem a palavra.
O SR. EDUARDO GIRÃO (PODE - CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Bom dia a todos e todas.
É uma satisfação participar deste momento com vocês, a partir do convite do meu colega Senador
Wellington Fagundes. E confesso a vocês que toda vez que ele fala em Cuiabá, aqui no Senado, seus
olhos brilham. (Palmas.)
Eu tenho, Prefeito Emanuel — e o nome "Emanuel" significa "Deus conosco"; vejam que nome
forte —, duas passagens por essa bonita e acolhedora cidade, a Capital Cuiabá, que eu queria
rapidamente relatar a vocês.
Eu estive lá com o meu avô, que já faleceu, há cerca de 10 anos. Foi um momento marcante essa
última viagem que fiz com o meu avô, já com 100 anos de idade. Ele era pescador. Nós fomos a Cuiabá
passar uns dias e fomos ao Pantanal. Foram momentos que eu guardo no meu coração e jamais vou
esquecer. Eu sinto gratidão porque foi na cidade de Cuiabá que eu vivi momentos marcantes com o
meu avô Stênio. A segunda passagem por Cuiabá já foi em 2017, recentemente, há 2 anos, como
Presidente do Fortaleza Esporte Clube — eu sou desportista. Foi o primeiro jogo de que participei,
Senador Wellington Fagundes, Prefeito Emanuel Pinheiro, após a minha posse. Eu tomei posse no dia
10 de junho de 2017, pela manhã, e peguei o primeiro voo de Fortaleza para Cuiabá, porque, no dia
seguinte, jogaríamos contra o Cuiabá. E fiquem tranquilos porque o resultado foi bom para todo
mundo: 2 a 2. Não houve problema. O jogo ocorreu na belíssima Arena Pantanal.
Então, eu queria registrar os meus parabéns à cidade. Na minha casa, em Fortaleza, eu tenho um
quadro de um grande cuiabano — retrato feito por um artista cearense —, um grande pacifista da
humanidade, o Marechal Rondon, do qual eu tenho muito orgulho. Lá em casa, estamos sempre
olhando para esse quadro e nos inspirando.
Um grande abraço. Parabéns pela iniciativa, Senador Wellington Fagundes! Que Deus abençoe
essa terra e que as pessoas que vivem lá sejam muito felizes.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. PR - MT) - Nós, em nome do povo matogrossense e cuiabano, agradecemos a V.Exa., Senador Girão. V.Exa. tem sido não só um competente
Parlamentar, mas também, e acima de tudo, um grande ser humano. V.Exa. é uma pessoa de equilíbrio.
Toda a sua vasta experiência, com certeza, possibilita termos essa boa convivência aqui.
É importante que a população saiba que o Senado se renovou muito. Há muitos novos Senadores.
E, pela experiência que aqui tenho, de vários mandatos, eu estou extremamente esperançoso com este
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novo Senado, porque são Parlamentares jovens, com novos pensamentos. Com certeza, nós teremos
aqui muitos e muitos momentos marcantes no sentido de ajudar o País.
Eu tenho certeza de que o Senador Girão, com a sua competência, sempre presente nas nossas
reuniões de Lideranças, está contribuindo e vai continuar contribuindo muito com esses momentos de
transformação de que o Brasil precisa.
Convido para usar da tribuna o Embaixador do Estado da Palestina no Brasil, o Sr. Ibraim
Alzeben. (Palmas.)
O SR. IBRAHIM ALZEBEN - Boa tarde.
Quero, em primeiro lugar, saudar a Presidência da Mesa desta sessão nesta Casa do Povo e
agradecer a deferência conosco, para transmitirmos esta mensagem de saudação às cuiabanas e aos
cuiabanos neste dia tão especial.
Faço este cumprimento em nome do Corpo Diplomático, se permite o Sr. Embaixador da
Tailândia, ao tempo em que transmito uma mensagem em nome de todos os mais de 130 Embaixadores
aqui presentes.
Cada vez que escutamos mais sobre o Brasil e sobre Cuiabá sentimos esse coração grande que
abrange 8,5 milhões de quilômetros quadrados. As cuiabanas e os cuiabanos têm todo o direito a se
sentirem orgulhosos de seu Estado.
Sr. Prefeito, acabo de escutar que uma família já tradicional — avô, pai, filho e neto — tem todo
o direito de se sentir orgulhosa de servir a Cuiabá, de servir a Mato Grosso e de servir a este grande
Brasil.
Sinto-me feliz também em escutar que a comunidade árabe deu grande contribuição ao
desenvolvimento de Cuiabá.
Há 10 dias, celebramos o Dia Nacional da Comunidade Árabe, e o Sr. Presidente da Câmara de
Comércio fez a observação de que a palavra "comunidade" não é própria, porque os árabes que vieram
para este País se sentem, em primeiro lugar, brasileiros de origem árabe. Eles assumem o Brasil como
a sua primeira pátria.
Já que ficamos com água na boca, Sr. Prefeito, Sr. Senador, de tanto se falar de Cuiabá, quero
transmitir a nossa petição, o nosso pedido, como representante do Conselho de Embaixadores Árabes,
de visitar Cuiabá. Apostamos nas relações bilaterais entre países árabes e islâmicos e este grande Brasil.
Quero aproveitar esta oportunidade para tranquilizar os nossos irmãos brasileiros, porque
apostamos na relação com vocês. Somos importadores de quase 14 bilhões de dólares dos produtos
brasileiros e podem estar seguros de que queremos aumentar e, se possível, duplicar essa quantia,
porque apostamos em vocês, na sabedoria dos políticos e dos Senadores desta Casa em preservar as
relações históricas entre o Brasil e os países árabes. (Palmas.)
Quando escutei o Hino Nacional e as palavras sobre o aniversário de 300 anos da cidade de
Cuiabá, eu também me lembrei do Hino Nacional da minha nação, a Palestina.
A Palestina existe faz 10 mil anos, e temos também muito para nos sentirmos orgulhosos de
abrigar um patrimônio da humanidade. Ajudem-nos a seguir abrigando o patrimônio da humanidade
e a obtermos a nossa independência.
Não pedimos, em nenhum momento, a nenhum governo, que cortasse relações com alguém para
agradar à Palestina. Queremos que o Brasil se beneficie da relação com todos os países existentes. E
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fazemos um chamado ao novo Governo, desta tribuna, para que tenha equilíbrio na sua política
externa. A Palestina quer manter as excelentes relações que tem com o Brasil. E o mundo árabe
islâmico quer não só manter, mas também desenvolver as melhores relações com o Governo e com o
Brasil, este grande País, que cada dia amamos mais e cada dia apostamos mais nele.
Acrescento que vamos realizar, muito em breve, uma visita do Conselho dos Embaixadores Árabes
a Mato Grosso, para desfrutar do calor humano e do calor de Cuiabá.
Felicidades! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. PR - MT) - Queremos agradecer as generosas
palavras ao Embaixador Ibrahim Alzeben, porque, com certeza, a relação brasileira com o mundo árabe
é extremamente importante não só por sua história, mas também pelas nossas relações comerciais e
culturais.
Convido para a tribuna o proponente da realização desta sessão solene pela Câmara dos
Deputados, o nosso querido e jovem Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto.
V.Exa. pode fazer uso da tribuna da esquerda ou da direita. (Pausa.)
O SR. EMANUEL PINHEIRO NETO (Bloco/PTB - MT. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Boa tarde a todos.
Senhoras e senhores presentes a esta solenidade, cumprimento o Presidente da Mesa e
correquerente da realização desta sessão solene, o Senador Wellington Fagundes.
Cumprimento também o Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, meu amado pai, que demonstrou
aqui ser, com Roberto França, um dos Prefeitos mais cuiabanos natos, apaixonados e preparados da
história da tricentenária Cidade Verde.
Cumprimento também meu amigo Prefeito Valdir Pereira de Castro Filho, de Santo Antônio de
Leverger, e Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá, dos Municípios que
cresceram, se desenvolveram e se confundem com a história, a economia e a geografia do Rio Cuiabá
e com todo o calor humano, todo o potencial econômico e toda a história da nossa região. É uma
alegria muito grande recebê-lo aqui.
Saúdo o Deputado Federal Professor Victório Galli, hoje representante do Governo Federal, da
Casa Civil. Felicito o Embaixador Ibrahim Alzeben. Cumprimento o Vereador Luís Cláudio, homem
preparado, alinhado com os interesses de Cuiabá e que vem representar o Parlamento Municipal na
Câmara Alta da República, trazendo em si personificados os sentimentos, as demandas e os sonhos de
milhares e milhares de cuiabanos que confiam no Parlamento Municipal.
Gostaria de cumprimentar também Marcos Lima, representante da FIESP; Juares Samaniego,
Secretário Municipal de Cuiabá; e os representantes do movimento comunitário, homens e mulheres
guerreiros, bravos, aos quais me refiro constantemente, quando recebo Prefeitos e Vereadores que
visitam meu gabinete, como os primeiros agentes políticos a se encontrarem com as demandas da
comunidade, quando, ao final da noite, as pessoas batem na porta de suas casas porque muitas vezes
não têm contato com o Vereador, com o Prefeito, com o Deputado. Então, são vocês os heróis de cada
bairro, de cada rua, de cada espaço no Município de Cuiabá.
Saúdo a população de Cuiabá, na pessoa do meu companheiro Valter Arruda, Presidente da
Federação Mato-Grossense de Associações de Moradores de Bairros — FEMAB; na pessoa do Maurício,
representante dos bairros da região sul de Cuiabá, da região coxipoense; e na pessoa dos presidentes
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de associação e de cada líder comunitário aqui presente. Eu me alegro com a presença de todos e peço
a cada um de vocês que se levante para que possa receber uma salva de palmas e para que o Brasil
veja e conheça as lideranças de Cuiabá que se encontram hoje em comitiva no Senado Federal,
representando cada munícipe, nesta Casa. (Palmas.)
Após essa breve saudação, eu, que gosto muito de estudar a história dos países, das religiões, das
culturas, quero dizer que conhecemos o nosso presente e podemos prever o nosso futuro a partir da
nossa história.
Cuiabá naturalmente cresceu a partir do deslocamento dos bandeirantes paulistas em busca da
tão falada terra do ouro, terra dos índios, terra que podia ser explorada, poderia crescer e a partir de
onde se poderia desenvolver o País e dar um novo rumo à interiorização do Brasil.
Foi assim que para lá se deslocaram bandeirantes como Pascoal Moreira Cabral, que encontraram
os indígenas e acharam que ali era terra de gente mole. Não foi assim, não. Os livros de história e a
literatura histórica nos contam que os índios colocaram os bandeirantes para correr. Naquele embate
cultural, os bandeirantes, de certo modo, conheceram a força e a raiz que hoje prevalece no sangue
cuiabano e no sangue mato-grossense.
Mas, naturalmente, a partir da integração histórica e regional, os bandeirantes, vasculhando a
terra, o subsolo e cada passo do território cuiabano, encontraram ouro. A partir do conhecimento desse
potencial econômico, rapidamente, em 2 décadas, teve início um processo de migração, de atração de
cidadãos brasileiros para desenvolver a terra com base na exploração do ouro.
A partir desse conjunto de combinações paulistas com as raízes indígenas, Cuiabá foi se
desenvolvendo e, naturalmente, com a nomeação de Pascoal Moreira Cabral para comandar a região,
pelo então Governador de São Paulo — Cuiabá ainda fazia parte dessa Capitania —, conseguiu-se
construir uma identidade própria.
Qualquer um que conheça Cuiabá se encanta com a sua hospitalidade. Nas homenagens, nas
sessões solenes, nos discursos, muito se fala da hospitalidade das terras brasileiras, das terras nacionais.
Mas Cuiabá é diferente.
Na campanha eleitoral, durante as andanças pelo meu Município, pelos diversos bairros — temos
aqui o Ribeirão do Lipa representado pelo Benedito; o Grande Terceiro, pelo Ricardo Lobo; Sucuri,
pelo Walter Arruda; o Pascoal Ramos, pelo Neno; o Três Poderes, pelo Endry — em cada porta que
eu batia, encontrava acolhimento, empatia, sensibilidade e a humanidade que é típica de uma raiz
católica, de uma raiz evangélica, de uma raiz cristã, em que se cultiva, a partir de uma fundação
religiosa, os valores da humanidade, da solidariedade, da fé, da esperança e do amor. E, naturalmente,
a partir dessa miscigenação, dessa mescla, surgiu a cidade de Cuiabá.
A sua culinária se desenvolveu, como muito bem relatado pelo Senador e Presidente desta sessão,
Wellington Fagundes, a partir de seu arroz com pequi e do maria-isabel, com os quais se acolhiam os
forasteiros da época que passavam por Cuiabá para conhecer o seu potencial econômico e regional. Ao
longo da história foi assim. Hoje a cidade é formada por homens e mulheres que estão representados
por mim, pelo Senador Wellington, pelo Prefeito Emanuel e por todos vocês presentes nesta solenidade
e dá continuidade à sua história.
Eu gostaria, a partir da minha história pessoal, Sr. Presidente Wellington Fagundes, de falar
sobre as raízes católicas de Cuiabá, que muito me orgulham.
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Eu que estudei e quase fui para o seminário, mas, por uma iluminação divina, descobri que a
minha vocação para servir ao meu País, a minha terra, ao meu Estado e a minha cidade talvez fosse
outra. Mas recebi, a partir da formação católica, a verdadeira visão do que é ser homem, não no sentido
sexista, mas no sentido espiritual, que é o que naturalmente compõe a raiz e a luta de cada cuiabano,
aqueles que sofrem, aqueles que se alegram, aqueles que labutam, especialmente aquele que é incapaz
de bater, mas que aguenta apanhar de pé, que aguenta as vicissitudes da vida, que aguenta as
circunstâncias muitas vezes negativas e não tira do rosto cuiabano o sorriso, a alegria, a vontade de
trabalhar, a vontade de empreender e a vontade de crescer. (Palmas.)
Foi aos meus 7 anos de idade, na região do Coxipó, quando fui matriculado no Salesiano Santo
Antônio, à época o Patronato de Santo Antônio, o colégio dos padres, sob a direção à época do Padre
Morales, que conheci os primeiros métodos preventivos de Dom Bosco, as primeiras virtudes salesianas,
esses homens e mulheres — padres, freiras, religiosos — que vieram para Cuiabá, nos séculos XVIII e
XIX, com o intuito de fornecer a educação católica para essa terra nova, para essa terra de novos
horizontes, para essa terra prometida no centro do Brasil que daria origem a uma das terras mais
religiosas, mais efervescentes em sua fé, uma das terras mais capazes de interceder pelo sofrimento e
pela dor alheia.
E foi ali que, recebendo essa formação, entendi o valor da felicidade alheia. Foi a partir dessa
visão católica, que hoje muito tem sido esquecida a partir da laicização do Estado e da cultura — o
que vejo como perda de valores, como perda de respeito ao ser humano, especialmente à vida —, que
descobri, talvez, o que eu queria para a minha vida.
Eu queria de alguma maneira ajudar o próximo. Eu queria de alguma maneira deixar a minha
marca na história. Então, após longo tempo de estudos no Patronato Santo Antônio, não fugi das
raízes católicas e fui para o Colégio Salesiano de São Gonçalo, um dos períodos mais produtivos de
aprendizado, de desenvolvimento pessoal, moral e intelectual, a partir do contato constante com o
Padre Marcelo Fujimura, com o Padre Paulo Vendrame, com o Padre Wagner Galvão, com o Padre
Júlio Bofe, com o Padre Sebastião, com o Padre Humberto, também à época conhecido como Mestre
Humberto, que me deram, a partir do contato constante com a Pastoral, com o grupo do Oratório no
Pedra 90, com o grupo de acólitos de São Tarcísio, no Santuário Nossa Senhora Auxiliadora, com o
grupo Shalom, no Colégio São Gonçalo, com cada um dos grupos de pastoral, o ensinamento de que a
vida só faz sentido quando se vai ao encontro do outro.
E, com certeza, foi a partir dessa raiz religiosa que surgiu em mim o sentimento político que está
marcado, enraizado em cada cuiabano que quer ver uma cidade melhor.
Estamos aqui hoje, Prefeito Valdir, como homens e mulheres que querem ver Cuiabá ir para
frente, querem ver mais 300 anos de história de sucesso. É por isso que deixamos muitas vezes nossas
famílias, nossos amigos, nossas diversões, nosso hobby, colocando toda a nossa energia, toda a nossa
juventude, toda a nossa esperança sobre os cidadãos cuiabanos que acreditam em cada um de nós e
nas nossas batalhas.
E é por isso que quero aqui citar os nomes de alguns homens e mulheres, como D. Aquino Correia,
o arcebispo mais jovem da história não do Brasil, mas do mundo. Aos 29 anos de idade se tornou bispo
e escreveu uma das peças da literatura católica regional mais firmes e detalhistas, que representa a
cultura mato-grossense, Uma Flor do Clero Cuiabano, em que ele conta a história do Padre Armindo,
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relatando todo o desenvolvimento do Coxipó àquela época, da ponte de ferro, da Escola dos Padres e
toda a cultura regional, em que se acordava, fazia o seu café com bolo, o seu pão de queijo, ia à missa.
Então, passava o dia confraternizando e idealizando o rumo de Cuiabá.
Parabenizo, na pessoa do Prefeito Emanuel Pinheiro de cada um de vocês, todas as lideranças
políticas que passaram por Cuiabá. Quero citar algumas delas que marcaram história e tiveram
destaque nacional, colocando Cuiabá em evidência não só no cenário político, mas no cenário
econômico, no cenário histórico, no cenário religioso, destacando Cuiabá não só como uma cidade
interiorana, mas como um dos centros, uma das capitais do Brasil mais propensas ao desenvolvimento
e à atração de empreendimentos, que é do que o Brasil precisa neste momento de 13 milhões de
desempregados.
Cito aqui, Prefeito Emanuel Pinheiro, os nomes de: Bento Lobo; Aecim Tocantins; João Ponce
de Arruda; Isac Póvoas; Hélio Palma de Arruda; Vicente Vuolo, cujo filho hoje se encontra aqui
presente; Benedito Ferraz; Rodrigues Palma, que foi Líder do meu partido, o PTB, na Câmara dos
Deputados; Gustavo Arruda; Anildo Lima Barros; Wilson Coutinho. Por meio deles, cumprimento
todas as lideranças políticas da história de Cuiabá que colocaram sua energia e sua vida à disposição
dessa cidade pujante, uma cidade de promessas, que hoje vêm se consagrando como realidade, não
somente como uma esperança vindoura.
É em Cuiabá que encontramos a Igreja do Rosário; o Centro Histórico, raiz da mineração; a
Catedral, onde meus pais se casaram; a Igreja do Bom Despacho. É a terra onde cresci, muitas vezes
na adoração eucarística, em momentos de fé religiosa, de reza do terço. É lá que encontramos a Casa
do Artesão, que representa todo o talento da arte cuiabana, que coloca para fora o que está dentro da
alma em forma de escultura, em forma de obras de arte. Também temos o Parque Mãe Bonifácia,
idealizado pelo eterno Governador, Senador e Deputado constituinte Dante de Oliveira. É terra do
Pantanal, da Chapada dos Guimarães. É terra de Jonas Pinheiro. Por todos os cantos onde ando no
Congresso Nacional as pessoas me perguntam: "Você é de Mato Grosso?" Eu digo: "Sou; sou terra de
Jonas Pinheiro, a quem muito me orgulho de ter como tio e padrinho". (Palmas.) É terra de Emanuel
Pinheiro da Silva Primo, duas vezes Presidente da Assembleia, Deputado Federal tragicamente
assassinado em 1974, que marcou a história nesta Casa como um dos maiores líderes políticos, um
homem acessível, próximo ao povo, próximo a sua gente, que é o que Mato Grosso e Cuiabá esperam
de sua classe política.
Caminhando para o fim da minha fala — a sessão ainda continua; não vou ser a cereja do bolo
hoje, não —, gostaria de dizer algumas palavras que muitas vezes rodam o WhatsApp, o Facebook, o
Instagram, as redes sociais, e passam batidas e despercebidas, deixando de lado o caráter fundamental
de experiência concreta para a vida humana, palavras que nós, como líderes políticos, agentes políticos,
temos a responsabilidade sobre as costas de colocar como lema de desenvolvimento da nossa Cuiabá.
Prefeito Valdir, Prefeito Emanuel Pinheiro e todos os presentes nesta solenidade, o futuro tem muitos
nomes: para os fracos, é o inalcançável; para os temerosos, é o desconhecido; para os valentes, é a
oportunidade.
Foi a partir desse texto, que li mais ou menos em novembro de 2016, que comecei a colocar
realmente na minha cabeça a ideia de aceitar o desafio de ser candidato a Deputado Federal e encontrei
outra parcela da minha vocação. Muitos aqui testemunharam que esta foi talvez uma das campanhas
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mais violentas no âmbito do Legislativo na história de Cuiabá, mas encarnei o que aprendi no sorriso
de cada cuiabano, dos senhores e das senhoras que eu encontrava nas ruas, pelo espírito cristão e
católico que encontrei na minha formação no Colégio Salesiano de Santo Antônio e no Colégio Salesiano
de São Gonçalo: o cuiabano não é o que bate; o cuiabano nato é o que aguenta apanhar, é o que
aguenta os socos da vida e permanece de pé. (Palmas.)
Então, parabenizo cada cidadão cuiabano e cada um dos presentes. Deixo a minha eterna gratidão
pela participação nesta solenidade. Contem com toda a minha energia, com toda a minha juventude,
com todo o espírito que tenho de consciência da responsabilidade perante a minha gente, perante o
meu Estado, perante a minha Capital. Contem com o meu trabalho. Prefeito Emanuel Pinheiro, conte
comigo! Prefeito Valdir, representante da Baixada Cuiabana, conte comigo! Senador Wellington
Fagundes, que está representando o Congresso Nacional, conte comigo! Telespectadores da TV Senado,
contem com a minha juventude, com o meu trabalho, com a minha luta e com o meu suor para o
desenvolvimento e a felicidade dos mato-grossenses, dos cuiabanos.
Muito obrigado! Parabéns, Cuiabá, Cidade Verde, pelo tricentenário! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. PR - MT) - Parabéns, Deputado Emanuel
Pinheiro Neto, pela sua brilhante oratória e também pela emoção.
Quero convidar para falar o Vereador Luís Cláudio de Castro Sodré, que está representando os
Vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá e de todo o Estado de Mato Grosso. (Palmas.)
O SR. LUÍS CLÁUDIO DE CASTRO SODRÉ - Boa tarde a todos. Quero, em primeiro
lugar, agradecer a Deus por este momento. Quero cumprimentar o Senador Izalci Lucas, que presidia
esta sessão solene, mas que teve que sair; o Senador Wellington Fagundes, de Mato Grosso, que ora
preside esta sessão; o Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto, grata revelação da política de Mato
Grosso, que, com toda essa juventude, se tornará um dos maiores líderes políticos do nosso Estado.
(Palmas.)
Quero cumprimentar também o Sr. Ibrahim Alzeben, ao lado de quem tive a grata honra de estar
compondo esta Mesa da Câmara Alta da República brasileira. Quero dizer ao senhor, que já está
programando uma visita à nossa cidade, que nós o receberemos como cuiabanos: com muita festa, com
muito peixe, com muita alegria e com muita dança. O senhor será muito bem recebido em nossa terra,
com certeza.
Quero cumprimentar ainda o nosso Prefeito Emanuel Pinheiro, abrindo um parêntese na minha
fala para dizer que o considero uma das maiores lideranças do nosso Estado, com 30 anos de vida
pública, tendo sido Vereador, Deputado Estadual e Prefeito da nossa Capital, não só pelos anos de
dedicação ao nosso povo mato-grossense, mas pela sua simplicidade e resiliência quando atende as
pessoas, principalmente os senhores líderes comunitários, no seu gabinete. (Palmas.)
Cumprimento também o Sr. Valdir Pereira, que neste ato representa todos os Prefeitos do nosso
Estado de Mato Grosso; o Sr. Victório Galli, Deputado Federal de 2007 a 2019, que ora está
representando o Executivo nacional; o Embaixador do Reino da Tailândia, o Sr. Surasat Suparat; o
Secretário Municipal de Meio Ambiente, meu amigo Sr. Juares Silveira Samaniego, o primeiro
Secretário a ser escolhido na gestão do Prefeito Emanuel Pinheiro; meu amigo Luiz Arthur — eu sou
oriundo da Justiça, e ele é Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça daquele Estado; e o Ministro
da Integração Nacional, Sr. Josélio de Andrade Moura.
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Quero cumprimentar também o movimento comunitário que se deslocou até a Capital do nosso
País, nas pessoas do Neno do Pascoal Ramos, do meu amigo Zé Maurício, do Beto, do Jonail, do
Ricardo Lobo, do Juliano, do Walter Arruda, do Paulo, do Baiano, do Dito e de tantos outros líderes
comunitários que estão nesta Casa. (Palmas.) Os senhores, sim, são os verdadeiros representantes da
nossa querida cidade, porque estão na ponta recebendo as reivindicações dos moradores.
Diante de tanta autoridade, quero cumprimentar também a minha amada esposa, Leonora, que
se faz presente aqui hoje comigo.
Cuiabá foi fundada em 1719, como está estampado na nossa bandeira, e a Câmara Municipal de
Cuiabá foi fundada em 1727, apenas 8 anos após a fundação da nossa cidade. Talvez ela seja uma das
mais antigas Câmaras Municipais do Legislativo brasileiro. Por curiosidade, essa Câmara Municipal,
de 1727 em diante, além de fazer o trabalho legislativo para a nossa cidade, tinha um poder tão
concentrado que autorizava as construções das pequenas casas de Cuiabá, que tinham que ser
geminadas para a garantia da segurança dos cuiabanos e dos que haviam vindo para a nossa terra
naquela época explorar o ouro — então, o político daquela época era engenheiro. Fundada em 1727, a
Câmara de Cuiabá é uma das mais antigas Câmaras Municipais do nosso País.
Cuiabá também fez uma grande defesa durante a Guerra do Paraguai, quando Solano López
queria invadir a nossa Nação. Lá pelas bandas de Barão de Melgaço, nós cuiabanos chamávamos os
antigos correntões para segurar os barcos paraguaios. Os cuiabanos valorosos impediram a tomada da
nossa terra. Isso tem que ser registrado para todo o País.
Como cuiabano e Vereador da nossa terra, eu quero hoje homenagear a nossa cidade. Lá em
Cuiabá existem os "paus rodados", que são as pessoas que vão até a nossa cidade e vivem ali, se
transformando em cuiabanos; e os "paus fincados", que são aqueles que estabelecem a sua vida lá. Em
2017, eu tive a honra de receber do Vereador Juca do Guaraná o título de Cidadão Cuiabano. Hoje
me considero um cidadão cuiabano de pau fincado.
Como resultado disso, eu gostaria de encerrar as minhas palavras, lembrando uma canção que
todos aqui conhecem e que retrata a vida do nosso povo cuiabano:
Eu tenho orgulho de ser um cuiabano
De tchapa e cruz com fé senão me engano
Moro na pracinha, ao lado da Prainha
Sento na praça para ver as moreninhas
Gosto de amargo, ventrecha de pacu
mojica de pintado e bagre ensopado
Danço rasqueado na casa de bem-bem
como bolo de arroz e de queijo também. (Palmas.)
Parabéns ao nosso grande Prefeito, Emanuel Pinheiro, que está trazendo Cuiabá para uma gestão
humanizada!
Parabéns a nossa querida Cuiabá! (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. PR - MT) - Agradecemos ao Vereador Luís
Cláudio por estar aqui falando em nome da Câmara Municipal de Cuiabá e de todos os Vereadores de
Mato Grosso.
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Convido agora o Prefeito de Santo Antônio do Leverger, o Sr. Valdir Pereira de Castro Filho,
que está representando os Municípios da Baixada Cuiabana e — faço esta extensão — de todo o Estado
de Mato Grosso.
Eu estou ocupando a função de Vice-Presidente da frente parlamentar em defesa do
municipalismo. Na semana que vem, nós teremos aqui a 22ª Marcha dos Prefeitos. Aproveito para
convidar todos os Prefeitos do Brasil, já que teremos uma pauta bastante extensa na busca do
municipalismo verdadeiro. E é para isso o pacto federativo. O pacto federativo representa aquilo que
está na Constituição. Até pouco tempo, menos de 15% dos recursos iam diretamente aos Municípios.
Já conseguimos avançar, e hoje esse percentual é de 19%, mas precisamos chegar ao percentual que
está na Constituição Federal, que é de 21%.
Esta semana o Senado votou aqui vários projetos de interesse do municipalismo, principalmente
o orçamento impositivo, para fazer com que o recurso chegue à ponta, ao cidadão, sem tanta volta.
(Palmas.) A população reclama hoje da qualidade do serviço público, e ela tem razão. Precisamos
avançar muito e terminar as obras inacabadas no Brasil.
O Prefeito representa aqui principalmente um Município pequeno, mas com uma tradição muito
grande. Já se falou aqui em Marechal Cândido Rondon, cujas histórias são tão conhecidas no mundo
inteiro, embora no Brasil às vezes as pessoas não as conheçam.
Então, quero convidá-lo e também dizer do nosso trabalho, que é exatamente a construção da
nova via, a primeira via verde de Mato Grosso, ligando Cuiabá a Rondonópolis, passando pelo Pantanal
e chegando exatamente à comunidade de Mimoso, onde nasceu o Marechal Rondon. Precisamos
concluir essa obra, que já está na fase final. Com certeza teremos que concluí-la, para que as pessoas
possam visitar o Pantanal e contemplar suas belezas, saindo de Cuiabá até chegarem à região sul de
Mato Grosso.
Com a palavra o nosso Prefeito. (Palmas.)
O SR. VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - Boa tarde a todos. Gostaria de
cumprimentar a todos que abrilhantam esta sessão solene, em especial o Senador Wellington Fagundes,
requerente dela.
Quero cumprimentar meu amigo Deputado Emanuel Pinheiro Neto, com quem tive a honra de
militar politicamente. Deputado, o senhor em poucos meses mostrou para que veio e já está fazendo
bonito dentro desta Câmara Federal. Eu tenho muito orgulho em ter te apoiado e ver o seu trabalho
hoje aqui. Muito obrigado por sempre nos acolher no seu gabinete.
Cumprimento o Sr. Senador Lucas Barreto e o Sr. Embaixador do Estado da Palestina, Ibrahim
Alzeben.
Cumprimento também o Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, por quem tenho grande
admiração e respeito. Ele vem desempenhando um grande papel e está sendo um dos melhores Prefeitos
da nossa Capital, Cuiabá. Com austeridade e respeito ao dinheiro público, ele transformou nossa cidade
num canteiro de obras e está entregando várias obras para o nosso Município. Muito obrigado, Prefeito
Emanuel Pinheiro.
Cumprimento o Sr. Vereador Luís Cláudio, da Câmara Municipal de Cuiabá. Em seu nome,
Vereador, cumprimento toda a Câmara Municipal de Cuiabá, as Câmaras de Vereadores do nosso
grande Brasil, em especial a Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Leverger, meu Município.
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Também não posso deixar de cumprimentar o Senador Jayme Campos e a Senadora Selma
Arruda, que também fazem parte da nossa bancada federal. Gostaria de parabenizá-los pelo trabalho
que vêm fazendo aqui no Senado.
Cumprimento minha esposa Tayane, Primeira-Dama do Município de Santo Antônio do Leverger
e Presidente da Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso, que aqui se
encontra. Estendo também o cumprimento à Primeira-Dama do Município de Cuiabá, Márcia Pinheiro.
Sinta-se também abraçada.
Cumprimento todos os munícipes de Santo Antônio do Leverger e todos que estão nos
acompanhando pela TV Senado. É uma honra estar nesta Casa como Prefeito de Santo Antônio do
Leverger, terra onde nasceu o Senador Jonas Pinheiro, que deixou seu suor derramado neste Senado e
um grande legado de obras espalhado por este País inteiro. Ele era defensor do agronegócio e foi um
dos grandes responsáveis, Senador Wellington Fagundes, por fazer o nosso Mato Grosso ser um grande
Estado produtor no agronegócio do nosso País.
Faço a minha fala com a honra de representar todos os Municípios do Estado de Mato Grosso,
como também, em especial, os Municípios do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Cuiabá. Eu
faço questão de citá-los, porque a Grande Cuiabá envolve todos os nossos Municípios — e estão aqui
grandes lideranças políticas que sabem disso —, como: Acorizal; Jangada; Nobres; Rosário Oeste; Barão
de Melgaço, Município vizinho ao meu; Poconé; Nossa Senhora do Livramento; Chapada dos
Guimarães; Planalto da Serra; Várzea Grande.
Quero falar um pouco da minha Cuiabá, porque também sou um cuiabano de "tchapa e cruz".
Sei e conheço todas as tradições dessa cidade, pois ali nasci. Ela abraçou todos os que vieram de fora,
de outros Estados e de outros países, e tem vários dialetos. Eu gostaria de falar aqui de um dos dialetos
de que mais gosto do nosso Município. Quero apresentar para o Brasil como um cuiabano conhece
outro cuiabano. Quando você encontra um cuiabano, a primeira pergunta que se faz, Deputado, é:
"Você é povo de quem?". É interessante esse dialeto que o cuiabano tem, e é sensacional e brilhante
como nós nos conhecemos.
Eu faço questão de falar de quem eu sou povo: a minha família é da Cruz Preta, da Rua Coronel
Benedito Leite. (Palmas.) A minha avó tinha um bolicho na Coronel Benedito Leite. Eu quero explicar
para o Brasil que bolicho é uma pequena venda, um mercado. Sou oriundo daquela família ali da Cruz
Preta. Somos o povo da Cruz Preta, do Porto de Cuiabá.
Quero dizer também que, quando eu me lembro de Cuiabá, faço uma ligação com a música Pixé,
que fala do milho socadinho e torrado, da canela açucarada. A minha infância não foi diferente da de
nenhum cuiabano. Eu me lembro muito bem das brincadeiras de menino, que até hoje existem em
nosso Município, como soltar pipa, jogar bola na rua, brincar de pega-pega, sempre sob os olhares de
nossas mães, que ficavam sentadas na calçada, Prefeito Emanuel Pinheiro, o que é um hábito da nossa
população. Que bom me lembrar disso e rever a minha infância, pois hoje a política e o povo me
levaram ao cargo de Prefeito do nosso pequeno Município de Santo Antônio do Leverger, que é a
cidade do meu coração, onde minha responsabilidade é dobrada, pois fui escolhido e adotado por aquele
povo humilde e trabalhador, que tanto admiro.
Mas hoje, especialmente falando de Cuiabá, que chega aos seus 300 anos com histórias de luta e
crescimento, nós, como homens públicos que abraçamos a política, temos a obrigação de ajudar a
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encontrar soluções e caminhos para quem vive nela nos dias de hoje, principalmente para as crianças
e jovens que irão crescer em nossa cidade.
O calor de Cuiabá, como foi dito várias vezes aqui, em tantos lugares é conhecido, mas há uma
explicação para ele, e não é climática: o calor de Cuiabá vem de nossa gente, do calor humano da nossa
receptividade, da nossa culinária, como muito bem falado aqui, com a nossa tradicional maria-isabel,
a nossa farofa de banana, o nosso peixe, o nosso rasqueado, o nosso lambadão, o cururu e o siriri, que
são as tradições de Cuiabá e dos Municípios arredores. As cerâmicas de São Gonçalo também são um
dos símbolos da Capital de Mato Grosso. Não posso deixar de citar o nosso guaraná ralado, que
também é muito utilizado na região do Mimoso, terra onde nasceu o nosso Marechal Cândido Rondon.
Estamos aqui com nossos Parlamentares, que nos ajudaram com muitos recursos. Cuiabá enfrenta
seus 300 anos, e posso afirmar que durante grande parte desses anos teve, como ainda tem, a
contribuição de muitos políticos que deixaram seu legado e fizeram história naquele Município. Muitas
vezes esses legados são passados de pai para filho, e temos aqui um exemplo disso: Emanuel Pinheiro,
Prefeito de Cuiabá, e seu filho Emanuelzinho, Deputado Federal. Assim ocorre em outras famílias,
como a família Campos, a família Fagundes e outras que deixaram o seu legado para o nosso Município
e para o nosso Estado.
Coloco-me aqui como um representante do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Vale
do Rio Cuiabá. Estamos de prontidão para lutar e adquirir recursos, inclusive para os nossos
Municípios, que tanto precisam da força dos nossos representantes aqui em Brasília.
Quero ressaltar aqui a receptividade dos assessores parlamentares, que nos recebem muito bem
todas as vezes que nós visitamos os gabinetes dos nossos representantes federais.
Esses recursos, somados aos programas que estão sendo desenvolvidos, irão gerar uma melhoria
na qualidade de vida de cada cidadão mato-grossense. É nisto que acreditamos: nas parcerias e nos
projetos que estamos desenvolvendo.
Encerro a minha fala falando sobre a união que devemos ter com os homens públicos e
representantes do povo, fazendo uma reflexão sobre o passado, o presente e o futuro: quanto ao passado,
registro o respeito por todos que deixaram seu legado e ajudaram a construir essa Cuiabá tricentenária;
quanto ao presente, parabenizo pela gestão o Prefeito Emanuel Pinheiro e todos os representantes
municipais, estaduais e federais; quanto ao futuro, espero que possamos colher os frutos da união de
hoje.
Com versos da música de Pescuma, Henrique e Claudinho, convido todos a conhecerem a nossa
Cuiabá dos 300 anos:
Voa tuiuiú
Estica o seu pescoço
Pra espiar em Mato Grosso
Que beleza é Cuiabá
Que venham os próximos 300 anos com prosperidade, igualdade social, otimismo e, acima de
tudo, respeito às famílias cuiabanas. Que o Bom Jesus de Cuiabá abençoe a todos os nossos cuiabanos
e a todos vocês! É o desejo deste Prefeito humilde, do Município de Santo Antônio do Leverger, a
todos os cuiabanos e a essa Capital, Cuiabá, pelos seus 300 anos.
Parabéns a Cuiabá e ao povo cuiabano!

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

38

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

11 Abril 2019

O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. PR - MT) - Agradecemos ao Prefeito de Santo
Antônio do Leverger, Valdir Pereira de Castro, que fala em nome de todos os Prefeitos de Mato Grosso.
Pelas galerias já passaram vários grupos durante a nossa cerimônia. Neste momento, quero
registrar a presença dos alunos do ensino fundamental do Colégio ALUB, que estão em uma visita
guiada. Eles são a nossa geração futura.
Vocês todos estão sendo transmitidos pela TV ao vivo. Fica aqui o nosso estímulo.
Aproveito para dizer a todos que nos acompanham que temos visitas guiadas no Congresso
Nacional, no Senado da República e também na Câmara dos Deputados, e é possível às escolas do
interior participar delas. Temos também um programa do Senado que envolve a juventude, o Jovem
Senador, além de outros programas sociais. Então, é perfeitamente possível às pessoas que queiram
conhecer como funciona o Legislativo a participação nessas visitas guiadas.
Antes de passar a Presidência ao Deputado Emanuel Pinheiro Neto — acho que ele será o mais
jovem a exercer a Presidência do Congresso Nacional —, quero registrar a presença do Jovanil, que é
também do movimento comunitário e trabalha conosco. O Jonail também está aqui. (Palmas.)
O Deputado Emanuel Pinheiro Neto vai convidar a fazer uso da palavra o Sr. Walter Arruda,
que representará a Federação Mato-Grossense das Associações de Moradores de Bairro — FEMAB e,
para encerrar, o Deputado Victório Galli.
Eu quero dizer também que há aqui muitas pessoas que vieram de fora. Após a cerimônia, nós
vamos fazer uma selfie com todos em pé. Depois do encerramento, os senhores podem vir em grupo e
subir aqui, para nós tirarmos as fotos e registrarmos a presença dos senhores nesta sessão conosco.
Eu passo a Presidência ao Deputado Emanuel Pinheiro Neto, o mais jovem Deputado Federal de
Mato Grosso. (Palmas.)
(O Sr. Wellington Fagundes deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Emanuel
Pinheiro Neto.)
O SR. PRESIDENTE (Emanuel Pinheiro Neto. Bloco/PTB - MT) - Deu trabalho chegar aqui!
Quero agradecer ao Senador Wellington Fagundes a oportunidade de, aos 24 anos de idade,
presidir o Congresso Nacional desta cadeira onde se sentou Filinto Müller, único Presidente do Senado
da história de Mato Grosso.
Agradeço ao Senador Wellington Fagundes. V.Exa. é um homem que tenho como referência na
vida pública. Apoiei a sua candidatura a Governador e o tenho como companheiro de bancada federal.
Com certeza, ainda o verei Governador do Estado de Mato Grosso.
Muito obrigado. (Palmas.)
Convido agora o Sr. Walter Arruda, Presidente da Federação Mato-Grossense das Associações de
Moradores de Bairros — FEMAB, para fazer uso da palavra. (Palmas.)
O SR. WALTER ARRUDA - Bom dia a todos! Cuiabano só dá boa-tarde depois que almoça.
(Risos.)
Então, eu quero dar um bom-dia todo especial a todo o movimento comunitário cuiabano, matogrossense, que tenho o prazer de representar. (Palmas.)
Cito aqui o meu companheiro Jonail da Costa, Secretário responsável pelo movimento
comunitário, escolhido, a bem da verdade, Emanuelzinho, pelo movimento comunitário e indicado ao
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Prefeito Emanuel Pinheiro como alguém que nós queríamos que estivesse ali para representar os nossos
anseios e os nossos interesses. (Palmas.)
Registro as presenças dos companheiros José Maurício, Baiano, Raimundo Figueiredo, Peixe. Eu
poderia falar um por um os nomes da nossa companheirada que aqui está — não é, Rubinho e
Valdivino? —, mas eu inicio a minha fala externando, Presidente, a minha satisfação em estar aqui
participando neste momento democrático em que comemoramos os 300 anos da nossa terra. Deus me
deu a dádiva de nascer no dia 8 de abril e de ter uma filha que também nasceu nessa data. Então, é
uma alegria muito grande.
O Vereador Luís Cláudio muito bem representa o movimento social naquela Casa de Leis, no
Legislativo cuiabano.
Quero cumprimentar de uma forma bem carinhosa o Senador Wellington Fagundes, que é um
amigo, um companheiro de todas as horas do movimento social comunitário. Ele representa no Senado
os anseios do movimento social do nosso Estado, principalmente da cidade de Rondonópolis, onde o
Senador Wellington Fagundes — todos os que vieram conosco sabem do que vou falar — construiu a
maior sede para o movimento comunitário, que hoje é um dos movimentos mais organizados de todo
o País.
Então, Wellington, eu quero, de uma maneira bem carinhosa, dizer que me sinto totalmente à
vontade aqui, apesar de suceder vários oradores, como o meu Prefeito Emanuel Pinheiro, o Valdir, o
Emanuelzinho. Quando o senhor fala que não podemos e não devemos, de maneira alguma, aceitar que
se tirem direitos dos idosos, daqueles que já se dedicaram tanto à nossa Nação, o senhor tem aqui o
apoio do movimento social não só mato-grossense, mas de toda a nossa Nação. (Palmas.)
Todos notam quando o Prefeito Emanuel Pinheiro vai para uma comunidade. É comum receber
o Prefeito nos bairros de Cuiabá. E eu já disse várias vezes em inaugurações que as obras, o concreto,
ruem, se acabam, mas o que tem que ficar marcado quando o senhor vai para uma comunidade,
Prefeito, é o amor e a dedicação que o senhor tem pela nossa gente. (Palmas.)
É por isso, Prefeito, que o senhor pode ter no movimento comunitário cuiabano um parceiro de
primeira hora, um parceiro que, com certeza, quando é chamado à luta, levanta a mão e diz: "Eu estou
aqui, Prefeito; estamos juntos". Se é para cuidar das nossas crianças, se é para valorizar os nossos
companheiros de lutas sociais, conte conosco em todos os momentos! Prefeito, nas horas difíceis e nas
horas de alegria, o movimento comunitário com certeza vai valorizar aquele que valoriza a nossa luta,
que valoriza as nossas batalhas sociais. (Palmas.)
Eu deixei para falar por último algumas palavras que até contradizem muitos que me
antecederam. O Emanuelzinho já é uma liderança nata da política nacional.
Emanuelzinho, quando nós decidimos que faríamos de você o nosso representante aqui, nós
conversamos com toda a nossa companheirada do movimento social. Era necessário que nós tivéssemos
alguém que falasse a nossa língua. Era necessário, Emanuelzinho e Jonail, que houvesse alguém para
representar os nossos anseios.
Quando o Senador Wellington lhe passou o comando desta sessão, Emanuelzinho, isso já foi um
indicativo divino, com certeza. E nada acontece nas nossas vidas, Nalda e Endry Lucas, liderança
jovem da nossa Capital, se não for pela vontade divina. Tudo o que acontece hoje, Neto, é pela vontade
de Deus. Nem sequer uma folha cai de uma árvore, Benedito, se não for pela vontade Dele.
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Quero encerrar a minha fala deixando para a reflexão de todos uma história, principalmente neste
momento em que você está presidindo esta sessão aqui no Senado, Emanuelzinho, por saber do carinho
que você tem pelo seu pai. Um pai ia caminhando pela rua com o seu filho de mais ou menos 10 anos,
Bira, Gasolina, quando se deparou com uma pergunta que muitas vezes é difícil responder na hora em
que é feita. O filho perguntou: "Pai, qual é o tamanho de Deus?" O pai olhou assustado e, procurando
exemplificar, Ditinho, naquele exato momento, pegou a mão do filho e falou: "Filho, você está vendo
aquele avião lá no alto?" O filho respondeu: "Estou vendo, pai". O pai perguntou: "Você acha que
aquele avião é de que tamanho? O filho falou: "Pai, ele é tão pequeno que caberia nas minhas mãos".
Aí, Senador, no outro dia, esse pai acordou o filho e o levou ao aeroporto. Pegou a mão daquele menino,
começou a rodear aquela grande aeronave, Zé Maurício, e falou: "Filho, qual é o tamanho desta
aeronave?" O filho respondeu: "Pai, é imensa, é muito grande. Nós precisaríamos de umas cem pessoas
de mãos dadas para rodeá-la". O pai falou: "Filho, este avião é aquele que estava lá no alto". E assim
é Deus nas nossas vidas. Se você deixar que Ele se distancie, Ele vai se tornar pequeno em tudo aquilo
que você fizer. Mas, se você O trouxer para perto e O colocar em tudo da sua vida, Ele vai se agigantar.
Acreditem em Deus! E é por isso que o movimento social está aqui.
Encerrando a minha fala, Prefeito Emanuel Pinheiro, Vuolinho, quero deixar aqui uma frase que
eu ouvi em um congresso de movimento social. Era um momento de sofrimento para um líder nosso,
e ele se levantou no meio da plateia e falou: "Olha, gente, difícil não é deixar de lutar por aquilo que
se quer; difícil mesmo é ter que abandonar a luta por aquilo que se ama".
Desejo que Deus esteja na sua vida em todos os momentos, Prefeito. Conte conosco! Conte com
o movimento social! Que Deus possa realmente nos colocar num caminho de paz, de luz e de progresso
para a nossa Cuiabá dos 300 anos. Felicidades, Cuiabá, e muitas realizações! Um grande abraço,
Senador Wellington Fagundes, da Federação Mato-Grossense das Associações de Moradores de Bairros!
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Emanuel Pinheiro Neto. Bloco/PTB - MT) - Obrigado pelas
colocações, Presidente Walter Arruda.
Concedo a palavra ao Deputado Federal Victório Galli.
O SR. VICTÓRIO GALLI - Boa tarde a todos os presentes e à Mesa. Cumprimento o
Deputado Emanuelzinho, que representa aqui os Deputados Federais; cumprimento o Senador
Wellington Fagundes, que representa os Senadores mato-grossenses aqui no Senado; cumprimento o
Prefeito Emanuel Pinheiro, que representa aqui todos os cuiabanos; cumprimento o Prefeito Valdir,
que representa os Prefeitos da Baixada Cuiabana; cumprimento todos os Vereadores da Câmara
Municipal de Cuiabá, representados aqui na pessoa do Vereador Luís Cláudio; e cumprimento todos
os que vieram na caravana formada por dois ônibus representando todos os munícipes de Cuiabá.
Eu também, como disse aqui o Vereador Luís Cláudio, sou um pau rodado. Nasci em São Paulo,
de São Paulo fui para o Paraná, do Paraná fui para o Mato Grosso do Sul e acabei de rodar em Cuiabá.
Cuiabá foi que me recebeu. E graças a Deus sou cuiabano. Recebi o título de Cidadão Cuiabano em
2002. Desde então, eu me considero cuiabano. Não sei se as outras capitais também têm isto, mas, no
meu conhecimento, Cuiabá é a única capital que tem um dicionário próprio, um dicionário de
"cuiabanês", em que existe a palavra "digoreste", que quer dizer "gostoso, bom". E eu quero dizer a
todos vocês que é muito digoreste ser cuiabano. (Palmas.) É digoreste comer pacu assado, é digoreste
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comer bolo de arroz e é digoreste saborear guaraná ralado. Tudo isso eu aprendi em Cuiabá. Eu me
casei em Cuiabá. Os meus filhos e os meus netos são cuiabanos. Então, eu amo a minha cidade, amo
Cuiabá. Desejo muitas felicidades para a nossa Capital e para todos os cuiabanos.
O Prefeito Emanuel Pinheiro está de parabéns. Entre os Prefeitos cuiabanos que eu lembro, de
quatro ou cinco Legislaturas para cá, Dante de Oliveira e Robertão, o Roberto França, que também
deixou um legado muito forte, são cuiabanos. E agora, Emanuel Pinheiro, você tem o privilégio de
comemorar, como Prefeito, o terceiro centenário de Cuiabá. Isso é muito importante para todos nós
cuiabanos. (Palmas.)
Eu vi uma coisa muito bonita: V.Exa. arrumar a gravata do seu filho.
Emanuel Neto, dê graças a Deus por ter um pai que arruma a sua gravata. Eu não tenho isso.
(O orador se emociona.)
Desculpem-me. Meu pai faleceu em 1985. De lá para cá, eu não tenho meu pai para arrumar a
minha gravata. Todo filho de Cuiabá que tem seu papai para arrumar a sua gravata honre seu pai!
Todo pai que tem um filho para arrumar a gravata também ame seu filho!
Cuiabá é uma terra de calor. Eu acho que é uma das capitais mais quentes que nós temos no
País. E esse calor também é fruto do amor de todos os cuiabanos. É uma cidade receptora, que recebe
todas as pessoas, com muito carinho, com muito amor, dando-lhes oportunidade para crescerem. Foi
em Cuiabá que eu tive o privilégio de ser eleito Deputado Federal. A minha base é a Baixada Cuiabana.
Eu agradeço a Deus por morar em Cuiabá. E digo mais uma vez: é digoreste ser cuiabano!
Deus abençoe todos vocês, todos os cuiabanos e a nossa querida Capital de Mato Grosso!
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Emanuel Pinheiro Neto. Bloco/PTB - MT) - Antes de devolver a
Presidência ao Senador Wellington Fagundes, eu gostaria de cumprimentar S.Exa. e lhe agradecer em
nome dos quase 600 mil cuiabanos: foi pela sua intervenção, pela sua articulação política junto ao
Senador e Ministro Blairo Maggi, que o Prefeito Emanuel Pinheiro foi capaz de receber, em nome de
Cuiabá, 100 milhões de reais do Programa Desafio Chave de Ouro, do Governo do Presidente Michel
Temer, para a conclusão do Hospital Municipal de Cuiabá, a maior obra em saúde pública, que vai
cobrir não só a Capital, mas também a atenção de média e alta complexidade de toda a nossa gente
mato-grossense. Parabéns, Senador! Obrigado pelo serviço prestado a Cuiabá.
Devolvo a Presidência da Casa ao Senador Wellington Fagundes. (Palmas.)
(O Sr. Emanuel Pinheiro Neto deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Wellington Fagundes.)
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. PR - MT) - O Prefeito Emanuel pede que seja
registrado que Emanuel Pinheiro Neto, seu filho, foi o melhor Presidente que já passou hoje por esta
Casa. (Risos.)
Quero saudar o outro grupo de estudantes de ensino fundamental do Colégio ALUB. Sejam bemvindos. Conheçam bastante o nosso programa para a juventude e também a Casa, o sistema legislativo
brasileiro.
Quero também registrar, com muito pesar, o falecimento de um companheiro meu de infância, o
Antônio Itacarambi. Antônio Itacarambi, que era empresário, ontem, na sua propriedade rural, sofreu
um acidente num trator e faleceu. Ele era empresário em obras públicas e filho da D. Mariquinha, de
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uma família tradicional lá da minha cidade. Eu quero aqui, por meio da sua esposa, Leisa, e das filhas,
Helen e Aline, deixar o nosso conforto à família. Com certeza, o Careca, o Antônio Itacarambi, que
era nosso amigo, como disse, tem o seu lugar reservado, porque sempre foi um homem temente a Deus,
trabalhador, sério. Com certeza, Deus reservou um lugar para ele. Cabe aqui a todos nós "tocar para
frente", como dizia o meu pai. Para a família, deixamos aqui o nosso conforto e as nossas orações.
Eu quero também agradecer a todos aqueles que nos ajudaram na realização deste evento, como
o chefe do meu gabinete, Fernando Damasceno, e a chefe de gabinete do Deputado Emanuelzinho,
Priscylla Nunes. Agradeço também às nossas assessorias pelo trabalho realizado nesta sessão,
especialmente à Marisa, à Roseane e à Elaine, que estiveram à frente dele, junto com a equipe de
relações públicas do Senado.
Eu agradeço também o apoio da Prefeitura de Cuiabá, citando o trabalho do chefe de gabinete,
Antônio Monreal Neto, e de toda a equipe de comunicação da Prefeitura, especialmente à Ieda Barros,
que trabalhou na Câmara dos Deputados comigo.
Eu quero agradecer ainda o apoio de toda a Diretoria da SECOM — Secretaria de Comunicação
Social do Senado, na pessoa de Angela Brandão, e também da diretora da Secretaria de Relações
Públicas, a Maria Cristina Monteiro, e o trabalho do secretário-geral da Mesa do Senado e do
Congresso, Luiz Fernando Bandeira, que sempre está aqui na retaguarda do Presidente Davi
Alcolumbre, e de toda a sua equipe.
Eu quero agradecer ao Waldir Miranda, um jovem que está representando a direção do Congresso
Nacional. Ele foi o secretário da Comissão Senado do Futuro quando eu fui Presidente e inclusive se
destacou: quando nós realizamos a primeira edição do Congresso do Futuro aqui, ele foi muito
competente. Hoje ocupa um alto cargo aqui no Senado.
Eu destaco também o apoio e o trabalho da equipe do Bloco Parlamentar Vanguarda, do qual eu
sou Líder, citando o nome da chefe de gabinete, Ana Luísa Almeida Oliveira, que está comigo também
todos os dias.
Prefeito, gostaria de fazer um aparte? (Pausa.)
Eu ainda quero registrar aqui, solidarizando-me com toda a família Domingos, o falecimento de
outro grande companheiro nosso: Murilo Domingos, que foi Prefeito de Várzea Grande por dois
mandatos. Ele também foi Deputado Federal, tendo atuado aqui comigo, e candidato a Prefeito de
Cuiabá e a Senador. Enfim, ele sempre teve uma grande trajetória. Meus sentimentos a toda a família
Domingos, à Casa Domingos, como eu digo, essa grande empresa, uma empresa familiar que é das
grandes empresas de Mato Grosso. Está aqui o Toninho Domingos, que é irmão do Murilo Domingos.
Nossos sentimentos à família, Toninho. O Murilo deixou aqui um grande legado.
Agradeço a todos que se fizeram presentes nesta sessão, em especial ao Presidente Davi
Alcolumbre, por ter autorizado a realização desta homenagem. E faço este agradecimento em nome de
todos os cuiabanos, aliás, em nome de todos os mato-grossenses, de todos os brasileiros que
transformaram Cuiabá numa cidade moderna, numa cidade desenvolvimentista, numa cidade
acolhedora, numa cidade de grandes esperanças, de grandes oportunidades, principalmente dada essa
receptividade tão bem lembrada aqui.
Sr. Prefeito de Novo Santo Antônio, outro grande desafio que temos é a conclusão do Hospital
Universitário de Mato Grosso. Hoje temos o Júlio Müller, mas esse novo hospital, que será a cidade
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da saúde, ali em Novo Santo Antônio... (Palmas.) Cobramos muito do Governo passado, porque,
quando trabalhamos por esse convênio, há aproximadamente 6 anos, juntamente com o Ministério da
Educação — trata-se de um hospital universitário —, os recursos foram aportados 100% na conta do
Estado de Mato Grosso, a parte do convênio com o Ministério da Educação. E, num momento em que
vivemos dificuldades na área de saúde em todas as cidades, temos uma obra como aquela inacabada,
e com o dinheiro na conta — aproximadamente 90 milhões de reais —, parado há 6 anos. Isso nós não
podemos aceitar, e às vezes até nos causa revolta. Eu sempre digo que obra inacabada não serve para
nada, porque, além de significar desperdício de recurso público, deixa desatendido o cidadão.
O Deputado Emanuel Pinheiro Neto e toda a bancada já conversamos muito. E já conversei
também com o Governador Mauro, para que ele faça nova licitação. Se forem necessários mais recursos,
e serão, nós podemos fazer o que fizemos ano passado com o Orçamento deste ano: disponibilizamos
169 milhões a mais para que o Governo do Estado de Mato Grosso, o atual Governador, pudesse fazer
a parceria com os Municípios e atender os hospitais filantrópicos. Fica essa mensagem final no
aniversário de Cuiabá, que estamos comemorando.
Quero registrar ainda o empenho de toda a bancada — falo em nome de toda a bancada — para
que seja contemplada também a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, que completa agora 202 anos,
202 anos de história, e precisa voltar a funcionar, a atender a toda a população mato-grossense. Esse
é um compromisso de todos nós. Tenho certeza de que é um compromisso também do Prefeito Emanuel,
que é o gestor, uma vez que Cuiabá tem gestão plena da saúde. Ele já veio aqui várias vezes. E quero
agradecer também ao Ministro Mandetta, pela receptividade e pelo apoio que nos dá nesse trabalho
para que possamos colocar aquela instituição em funcionamento.
Mas agora é hora de comemorar, de agradecer a Deus, de agradecer a todos que estão nos
assistindo, a vocês que vieram aqui. Temos o orgulho de poder falar de boca cheia e peito estufado da
nossa grande Cuiabá, a Capital de todos nós.
Parabéns! Felicidades!
Muito obrigado. Bom fim de semana a todos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 24 minutos.)
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Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo

Luiz ferTUJTUÚJ tJJatufeira át '.MtUo
Secretário-Geral da Mesa

OF. Nº 038/2019 GLMDB

Brasília, 08 de março de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
70.165-900 Brasília/DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, venho indicar, de
acordo com os arts 6º, 7º e 8º da Resolução nº 1 de 2011-CN, do Congresso Nacional,
e do art 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional, os Senadores do MDB
que irão integrar a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul (PARLASUL),
respeitada a proporcionalidade partidária.

TITULARES

SUPLENTES

1- Senador Marcelo Castro (PI)

1- Senador Mecias de Jesus (RR)

2- Senador Márcio Bittar (AC)

2-

085:

*

1

-

*1

vaga cedida aa PRB.

Respeitosamente,

/
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SENADO FEDERAL
Liderança do Bloco Unidos pelo Brasil

OF. BLUNIDB

nº 009/2019

1Janieira áe MtfúJ

Secretário-Geral da Mesa

Brasília, 03 de abril de 2019

A Sua Excelência o Senhor
Senador DA VI ALCOLUMBRE
Presidente do Senado Federal
Assunto: Indicação de membro para a Comissão do Mercosul

Senhor Presidente,
Com os meus cumprimentos e em consonância com o acordo
firmado pelas Lideranças dos Partidos que integram o Bloco Parlamentar
Unidos pelo Brasil, indico o nome do Senador Humberto Costa, Líder do PT,
para integrar, por força do acordo, a Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul, em nome desse Bloco.

Atenciosamente,
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Luiz '.Fernando 'lJarufeira át 9Jd!o

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Brasília,

Ofício n° 61/19-GLPSDB

I LD1 q

Secretário-Geral da Mesa

de março de 2019.

Senhor Presidente,
Em resposta ao Ofício n°77/2019-CN, indico o Senador
RODRIGO CUNHA para integrar, como titular, a Representação

Brasileira no Parlamento do Mercosul- PARLASUL.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e distinta
consideração.
Atenciosamente,

Senador ROBERTO ROCHA
Líder do PSDB

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSL

Luiz fernanáo tJJanáeira át 9JeiÚJ
Secretário-Geral da Mesa

Oficio N° 015/2019/ GLIDPSL

•

Brasília, 21 de março de 2019.

À Sua Excelência o senhor

Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional
Congresso Nacional- CN

Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos, esta Liderança Partidária indica o nome da
Senadora SORAYA THRONICKE (PSL-MS), para exercer o cargo de membro titular na
composição da Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul.

Cordialmente,

\)5 D1)
RU:HA

Senado Federal- Gabinete da Liderança do PSL
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A Publicação
SENADO FEDERAL
Bloco Senado Independente
PDT- PPS- PSB- Rede

GLBSI- Memo. 056/2019

__,-

)

(_'/ ---

)/;:1

Luiz 1ernarufo 'Barufeira tÚ Mtffo
Secretário-Geral da Mesa

Brasília, 2 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso N acionai
!Assunto: Indicação de membros de Comissão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a minha indicação e a do Senador
Marcos do Vai, para compormos, na condição de membros titulares, a

Comissão de Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul CPCMS, pelo Bloco Parlamentar Senado Independente
Nada mais havendo a tratar, apresento-lhe votos de estima e
consideração.

Respeitosamente,

Senador Veneziano Vital do Rêgo
Líder do Bloco Senado Independente
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Luiz 1ertUZttio tJJaruleira át 9rfe&
Secretário-Geral da Mesa

Brasília, 9 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional
!Assunto:

de membros de Comissão

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Senador Flávio Arns
para compor, na condição de membro suplente, a Comissão de
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul- CPCMS, pelo Bloco

Parlamentar Senado Independente
Nada mms havendo a tratar, apresento-lhe votos de estima e
consideração.

Respeitosamente,

Senador Veneziano Vital do Rêgo
Líder do Bloco Senado Independente

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

56

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

11 Abril 2019

·-·-Ã-P.u-bHêaÇã"Oj
SENADOFEDERAL
Liderança do Partido Social Democrático

OFÍCIO N° 022-GLPSD/2019

(Luiz 1'errtllnio 1JaTUÚita áe :Meffo

}

Secretário-Geral da Mesa

Brasília, 18 de março de 20 19.

À Sua Excelência
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Assunto: Indicação para Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul CPCMS

Senhor Presidente,
Em atendimento ao Ofício n° 80/2019-CN, indico para compor a Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul - CPCMS como titular o Senador Ângelo
Coronel (PSD/BA) e como suplente o Senador Nelsinho Trad (PSD/MS).
Atenciosamente,

Senador
Líder do Partido S cial Democrático

Recebi em

1q ;0.3;19_

,9Ji .

Paái!fta

.;;). 3
qhv

Senado Federal -Ala Senador Teotonio Vilela, Gabinete 22 -Fones: (6 1) 3303-5134- CE P:70.165-900 Brasília-DF
e-mail : lid.psd@senado.leg.br
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SENADOFEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DA

Ofício n° 021/2019- BLPRD

Luiz !Fernando fJJanátira tk 9rldfJJ
Secretário-Geral da Mesa

Brasília, 1 de março de 2019

Excelentíssimo Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

·n

Nos termos regimentais, indico o Senador Telmário Mota como
titular e o Senador Jaques

como suplente na Representação do

Parlamento do Mercosul, em vagas destinadas ao Bloco Parlamentar da
Resistência Democrática.

amentar da Resistencia Democrática

Recebi em

1

I Oô I

_1.9_

\ deu..( QY)D.Mriana Paáiffra
50
Mat. 229857
.f -h I
<=>

_fÀ
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SENADO FEDERAL
Bloco Vanguarda

'!J.iz r ernarufo fJJanieira tk 9tft1f1J
3ecretário-Geral da Mesa

OF. N° 024/20 19-BLOCO VANGUARDA
Brasília, 13 de março de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Senador DA VI ALCOL UMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência, indico o Senador Rodrigo Pacheco
(DEM/MG) para compor, como membro Titular e o Senador Jayme Campos (DEM/MT) para
compor, como membro Suplente, a Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul CPCM.
Atenciosamente,
/
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 867/2018

Oficio nº 016/MPV 867-2018
Brasília, 9 de abril de 2019.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que designei o Senador Chico
Rodrigues como Relator Revisor da Comissão Mista destinada a apreciar a Medida
Provisória nº 867, de 2018.

Respeitosamente,

Senadora

. '.

,.

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 869/2018

Ofício nº 002/MPV-869/2018
Brasília, 03 de abril de 2019.

Senhor Presidente,
Comunicamos a Vossa Excelência a eleição do Vice-Presidente e a
designação do Relator Revisor da Comissão Mista da Medida Provisória nº 869, de 28
de dezembro de 2018, em reunião realizada nesta data, com o seguinte resultado:

Vice-Presidente: Deputado JHC
Relator Revisor: Senador Rodrigo Cunha

Respeitosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Recebi ~ .

~ 0i

(6

['C7%lroinat10r. Ct Y)Cu
Pi ~ ~

Mat. 229857 ,{,

(Qh{~
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 870/2019

Ofício nº 001/MPV 870-2019
Brasília, 1O de abril de 2019.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 870, de 2019, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado João Roma
Relator: Senador Fernando Bezerra Coelho

Respeitosamente,

, r--:t.~JJf-

Depyi-'f-'º JOAO ROMÃ
( / Presidente

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Recebi em

/2 1__.1_1f.!j_
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 871/2019

Oficio nº 001/MPV 871-2019
Brasília, 1O de abril de 2019.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 871, de 2019, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Izalci Lucas
Relator: Deputado Paulo Eduardo Martins

Respeitosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMB
Presidente do Congresso Nacio

Recebi em /{) 1_.!t__1_jg_
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 872/2019

Ofício nº 001/MPV 872-2019
Brasília, 1O de abril de 2019 .

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 872, de 2019, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Mauro Benevides Filho

Respeitosamente,

j ~

1/1;1

111/l t ,.______L?

//)

J

J

.,,.-;?

vl J / ~

Deputado MAURO BENEVIDES FILHO
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Recebi em

f0!_9_t_/j_

~A
~
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 875/2019

Ofício nº 001/MPV 875-2019
Brasília, 1O de abril de 2019 .

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 875, de 2019, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Deputado Padre João

Respeitosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Receb i em

/O,_J_, f.g

{lJiAIIA, '---._~Lourenço
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 876/2019

Ofício nº 001/MPV 876-2019
Brasília, 1O de abril de 2019.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a instalação da Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 876, de 2019, em reunião
realizada nesta data, com o seguinte resultado:
Presidente: Senador Jorginho Mello
Relator: Deputado Aureo Ribeiro

Respeitosamente,

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
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GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS
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Ofício nº 369-L-Democratas/19
Brasília, 04 de abril de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado DARCÍSIO PERONDI - MDB para
integrar, como membro suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória nº 859, de 26 de novembro de 2018 , que "altera a Lei nº 8.036 , de

11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para
viabilizar a aplicação de recursos do Fundo em operações de crédito destinadas às
entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma
complementar do Sistema Único de Saúde", em substituição ao Deputado SERGIO
SOUZA - MDB.
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Of. 044/2019-GLPODE.

Brasília, em 03 de abril de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho a Vossa Excelência
informar que estou retirando o Senador ROMÁRIO membro de meu partido,
da composição como titular, à Comissão da Medida Provisória 862/2018.

Atenciosamente,
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Of. 047/2019-GLPODE.

Brasília, em 09 de abril de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Ao cumprimenta-lo cordialmente, venho a Vossa Excelência
informar que estou indicando a Senadora ROSE DE FREITAS membro de
meu partido, para compor como titular, à Comissão da Medida Provisória
862/2018.

Atenciosamente,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO LÍDER DO PDT
Of. Nº 150 /2019/PDT
Brasília, 09 de abril de 2019.

Senhor Presidente,
Em conformidade com o Artigo 9º do Regimento Comum do Congresso Nacional,
comunico a Vossa Excelência, que o Deputado PAULO RAMOS PDT/RJ, substituirá o
Deputado ANDRÉ FIGUEIREDO PDT/CE, para integrar na condição de membro
TITULAR, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória 866/18 .

.Respeitosamente,

À Sua Excelência o Senhor
DAVI ALCOLUMBRE
PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL
Nesta

Receb~ méJ~

l
C?

~J!i

/jcvll, Q_,7);::c ~
Jláriana Paáiffia /J,v') (, ,,,,
Mat. 229857
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51

Of. LID PATRI no 30/201 9

Brasília, 5

de abril de 2019

A Sua Excelência o Senhor
Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional
'\

Assunto: Desligamento de Membro Comissão Mista

Excelentíssimo Senhor Presidente

Solicitoa gentilezade Vossa Excelênciaem desligaro DeputadoVinicius
Poit(Novo-SP) da vaga de TITULAR que ocupa na Comissão de Mista da MP 869/2018

Respeitosamente

BRÂ$il ACIMA aE TODAS.

A

SEDE: SHN, Quadra 2. Bloco F. Com. 1510. sala "B" Ed. Executivo OfficeTower Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70702-000
ESCniT6niO ADMINISTRATIVO: Rua Duque de Caxias, 219 Vila Recreio - Barrinha/SP - Caixa Postal 44
[

/Patriata510ficial

Wb.. nacional@patriota51.aíg.bí

au

www.patríota51.0rg.br

yautube.com/PATRiOTA5Z
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3
Câmara dos Deputados
Liderança do CIDADANIA

OF/LID/N' 041/19
Brasília, 10 de abril de 201 9

Excelentíssimo Senhor

Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista da Medida Provisória
n' 870 de 2019.

Senhor Presidente

Indicoa Vossa Excelênciao meu nome, em substituiçãoao
deputado Arnaldo

Jardim

- CIDADANIA/SP,

para integrar como titular a

Comissão Mista da Medida Provisória n' 870 de 2019, que "estabelece a
organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios."
Atenciosamente

DeÍ)lida

Lher do CIDADANIA

i.«w .«.Íê.J..Í.J.22.
A/X'

( 4Çh36)
Liderança do CIDADANIA
Câmara dos Deputados - Anexo ll Sala T-23 CEP: 70160-900
(61) 3215.9600/ 9603 - e-mail: lid.cidadania@camara.leg.br
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO LÍDER DO PDT
Of. Nº 149 /2019/PDT
Brasília, 9 de abril de 2019 .

Senhor Presidente ,
Em conformidade com o Artigo 9º do Regimento Comum do Congresso Nacional,
indico a Vossa Excelência, o Deputado SUBTENENTE GONZAGA PDT/MG, para integrar
na condição de membro SUPLENTE, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida
Provisória 870/2019, que Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência
da República e dos Ministérios .

.Respeitosamente,

Depu ado A
RÉ FIGUEIREDO
Lí
Bloco PDT, PROS, AVA

À Sua Excelência o Senhor
DAVI ALCOLUMBRE
PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL
Nesta
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
BANCADA FEDERAL
PARTIDO NOVO

Ofício n' 047/2019

Excelentíssimo Senhor

DJ\VI ALCOLUMBRE
Presidente da Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Indico o Sr. Deputado VINTCIUS POST como membro titular da Comissão
Mista da Medida Provisória n' 871, de 2019, e o Sr. Deputado PAULO GANIME como
membro suplente.

Cordialmente,

Praça dos Três Poderes, Anexo IV, sala 35 - subsolo
Brasília - DF - CEP 70.160-900

Telefone:(61)3215-9417/9414
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•

SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício nº 064/19-GLPSDB

Brasília,

de abril de 2019.

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a senadora MARA
GABRILLI, como suplente, para Comissão Mista destinada a

examinar a Medida Provisória nº 871, de 2019.

Senador ROBERTO ROCHA
Líder do PSDB

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialista Brasileiro - PSB

OF/N'

1 13/19

75

Fm --!

Brasília, 09 de

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelênciao DeputadoVILSON DA
FETAEMG

(PSB/MG)

como membro

Titular

da Medida Provisória n'

875, de 2019, que institui o Auxílio Emergencial Pecuniário para Famílias
Beneficiárias do Programa Bolsa Família e para Beneficiários do Beneficio de
Prestação Continuada da Assistência Social e da Renda Mensal Vitalícia,
residentes no Município

de Brumadinho,

Estado de Minas

Gerais,

em

decorrência do estado de calamidade pública reconhecido pela Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento
Regional, em substituição ao Deputado Tadeu Alentar (PSB-PE).

Atenciosamente,

DeputaddTADEU ALENTAR
Líder do PSB

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

SLCN
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Partidos dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

OF n' 212/ 2019 - GA B-LidPT

A Sua Excelência o Senhor

DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como

membrotitularo deputado
PADRE JOGO - PT/MG em substituição
ao
deputado REGINALDO

LOPES - PT/MG, que passa à condição de suplente

na

, que "Institui o Auxílio

Emergencial Pecuniário para Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família
e para Beneficiários do Beneflício de Prestação Continuada da Assistência Social
e da Renda Mensal Vitalícia, residentesno Município de Brumadinho, Estado de
Minas Gerais, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido pela

SecretariaNacional de Proteçãoe Defesa Civil do Ministério do
Desenvolvimento Regional"

«,, ««.,b.

.h &,;h

Recebi
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício no 434-L-Democratas/1 9

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente

Indico a Vossa Excelência o Deputado HERCILIO COELHO DINIZ - MDB
para integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre
a Medida Provisória

n' 875, de 12 de março de 2019, que "Institui o Auxílio

Emergencial Pecuniário para Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família e para

Beneficiáriosdo Benefíciode Prestação Continuadada Assistência Social e da Renda
Mensal Vitalícia, residentes no Município de Brumadinho, Estado de Minas Gerais, em
decorrência do estado de calamidade pública reconhecido pela Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil do Ministériodo Desenvolvimento Regional", em substituição
ao Deputado BALEIA

ROSSI - MDB.
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SENADO FEDERAL
Bloco Vanguarda

OF.N' 027/20
19-BLOCOVANGUARDA
Brasília, 09 de abri l de 201 9

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Cumprimentando
Vossa Excelência,indico o SenadorJorginho Mello

(PR/SC) para compor, como membro Titular, em substituição ao Senador Rodrigo Pacheco
(DEM/MG), e por conseguinte o Senador Rodrigo Pacheco, para compor como membro Suplente
a Comissão Mista destinadaa examinare emitir parecer sobre a Medida Provisória n' 876, de
2Q18, que "Altera a Lei n' 8.934, de 18 de noventbro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público
de Empresas Mercantis e Átividades A:Rns."
Atenciosamente,
/
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Partido Socialista Brasileiro - PSB

OF/Nº 093/19

Brasília, 02 de abril de 2019.

Faça-se a substituição solicitada
/ Otf / iU) I '3

Em OL.f

Senhor Presidente,

r~

Indico a Vossa Excelência o Deputado FELIPE RIGONI
(PSB/ES) como membro Titular da Medida Provisória nº 876, de 2019, que
altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro
· Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, em substituição ao
Deputado Tadeu Alencar (PSB-PE).

~

nciosamente,

Deputado J' ~
L1 er o PSB

'-.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
· Nesta
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO LÍDER DO PDT
Of. N' 127 /201 9/PDT

Brasília, 21 de março de 2019
Senhor Presidente,
Em conformidade com o Artigo 9' do Regimento Comum do Congresso Nacional,
comunicoa Vossa Excelência,que o DeputadoÁUREO SD/RJ, substituiráo Deputado
ANDRE FIGUEIREDO PDT/CE, para integrar na condição de membro TITULAR, a
Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória 876/19.

Respeitosamente,

DO B, PROS, AVANTE, PV, DC

A Sua Excelênciao Senhor

DAVI ALCOLUMBRE
PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL
Nesta
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Partidos dos Trabalhado
Gabinete da Liderança

OF n' 184/2019- GAB-LidPT
Brasília - DF, 08 de abril de 2019

A Sua Excelência o Senhor

DAVI ALCOLUMB RE
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como
AFONSO FLORENCIE - PT/DF e CIARLOS

membros titulares os deputados
ZARATTINI

- PT/SP

(em substituição aos deputados PAULO

PT/RS e HELDER SALOMAO

PIMENTA

-

PT/ES, respectivamente) e retirar da suplência a

deputadaMARIA DO ROSÁRIO - PT/RS e o deputadoROGERIO
CORREIA,

na Comissão Mista da Medida Provisória n' 876 de 2019, que

''Altera a Lei n' 8.934, de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins''

Recebiem .lo / q

/:LJ bb
i.i..
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício n' 436-L-Democratas/1 9

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente

Indico a Vossa Excelência o Deputado HILDO ROCHA - MDB para
integrar,como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a
Medida Provisória n' 876, de 13 de março de 2019, que "altera a Lei n' 8.934, de 18
de novembro de 1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins", em substituição ao Deputado BALEIA ROSSI - MDB.
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OF/Nº 092/19.

7

Brasília, 02~ 1 de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a SAÍDA do Deputado FELIPE

RIGONI (PSB-ES), como membro Titular da I\1P 877/19.

Atenciosamente,

Deputad TADEU ALENCAR
U'der do PSB

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
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faça-se a substituição
solicitada.
Em 0 '1 j O:( j20_13

GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS

Ofício nº 365-L-Democratas/19
Brasília, 3 de abril de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência o Deputado VICENTINHO JÚNIOR - PR para
integrar, como membro titular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a

Medida Provisória nº 877, de 25 de março de 2019, que "altera a Lei nº 9.430, de 27
de dezembro de 1996, para dispor sobre a dispensa de retenção de tributos federais na
aquisição de passagens aéreas pelos órgãos ou pelas entidades da administração
pública federal", em substituição ao Deputado WELLINGTON ROBERTO - PR.

er do Democratas
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Designação
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Nos termos da Resolução nº 1, de 2006-CN, e do art. 10-A do Regimento Comum
(Resolução nº 1, de 1970-CN), e de acordo com as indicações recebidas dos Senhores Líderes da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficam designados os seguintes integrantes da
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, para 2019:

SENADORES
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil (MDB/PP/PRB)
Marcelo Castro (MDB)

1. Eduardo Gomes (MDB)

Luiz do Carmo (MDB)

2. Mecias de Jesus (PRB)

(PP)

3. (PP)
Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL (PSDB/PODE/PSL)

Izalci Lucas (PSDB)

1. Mara Gabrilli (PSDB)

Elmano Férrer (PODE)

2. Rose de Freitas (PODE)

Flávio Bolsonaro (PSL)

3. Major Olimpio (PSL)

Bloco Parlamentar Senado Independente (PDT/Cidadania/PSB/REDE)
1.
2.
PSD
Angelo Coronel (PSD)

1. Carlos Viana (PSD)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT/PROS)
Jean Paul Prates (PT)

1. Jaques Wagner (PT)

Bloco Parlamentar Vanguarda (DEM/PR/PSC)
1.

DEPUTADOS
Bloco PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB, DEM, PSDB, PTB, PSC, PMN
Felipe Francischini (PSL)

1. Professora Dayane Pimentel
(PSL)

Filipe Barros (PSL)

2. Delegado Waldir (PSL)

Joice Hasselmann (PSL)

3. Dra. Soraya Manato (PSL)

(PP)

4. (PP)
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(PP)

5. (PP)

Domingos Neto (PSD)

6. Marx Beltrão (PSD)

Misael Varela (PSD)

7. Evandro Roman (PSD)

Hildo Rocha (MDB)

8. Flaviano Melo (MDB)

Lucio Mosquini (MDB)

9. Hercílio Coelho Diniz (MDB)

Vicentinho Júnior (PR)

10. Júnior Mano (PR)

Josimar Maranhãozinho (PR)

11. João Carlos Bacelar (PR)

Jhonatan de Jesus (PRB)

12. Gilberto Abramo (PRB)

Márcio Marinho (PRB)

13. Silvio Costa Filho (PRB)

Carlos Henrique Gaguim (DEM)

14. Arthur Oliveira Maia (DEM)

Paulo Azi (DEM)

15. Juscelino Filho (DEM)

Celso Sabino (PSDB)

16. Adolfo Viana (PSDB)

Rodrigo de Castro (PSDB)

17. Samuel Moreira (PSDB)

Nivaldo Albuquerque (PTB)

18. Pedro Augusto Bezerra (PTB)
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Bloco PDT, PODE, SD, PCdoB, PROS, AVANTE, PV, DC
(PDT)

1. (PDT)

(PDT)

2. (PDT)

Aluisio Mendes (PODE)

3. Ricardo Teobaldo (PODE)

Genecias Noronha (SD)

4. Aureo Ribeiro (SD)

Orlando Silva (PCdoB)

5. Alice Portugal (PCdoB)
PT

Vander Loubet (PT)

1. Beto Faro (PT)

Zeca Dirceu (PT)

2. Nelson Pellegrino (PT)

Bohn Gass (PT)

3. Zé Carlos (PT)
PSB

Gonzaga Patriota (PSB)

1. Marcelo Nilo (PSB)

Luciano Ducci (PSB)

2. Rodrigo Coelho (PSB)
PSOL

Edmilson Rodrigues (PSOL)

1. Ivan Valente (PSOL)
PATRI

Marreca Filho (PATRI)

1. Fred Costa (PATRI)
NOVO*
1.
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_
* Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

(São os seguintes os ofícios de indicação de liderança:)
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Liderança do Movimento Democrático

OF. Nº 142/2019 GLMDB

Brasília, 04 de abril de 2019.
A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
70.165-900- Brasília/DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, venho, em
atenção ao OF nº 102/2019-CN, indicar os Senadores do MDB/PRB que irão
compor a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO),
da Primeira Sessão Legislativa, da 56ª Legislatura, conforme o disposto nos arts
5º, 6º e 7º da Resolução nº 1 de 2006 do Congresso Nacional.

TITULARES

SUPLENTES

1- Marcelo Castro (MDB/PI)

1- Eduardo Gomes (MDB/TO)

2- Luiz do Carmo (MDB/GO)

2- Mecias de Jesus (PRB/RR)

Respeitosamente,
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SENADO FEDERAL
Gabinete da Liderança do PSDB

Ofício n° 65/19-GLPSDB

Brasília,

Senhor Presidente,

Em

reposta

ao ofício

n°1 04/19 - CN,

indico os

Senadores IZALCI LUCAS, como titular, e MARA GABRILLI, como
suplente, para integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização, em vagas destinadas ao PSDB - Partido
da Social Democracia Brasileira.

Atenciosamente,

Senador ROBERTO ROCHA
Líder do PSDB

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
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Brasília, em 18 de março de 2019.
À Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho a Vossa Excelência
informar que estou indicando o Senador ELMANO FÉRRER, membro do
meu partido, para compor como titular a Comissão Mista de Orçamento.
Atenciosamente,
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Of. 034/20 19-GLPODE.

..;m

Brasília, em 18

de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho a Vossa Excelência
informar que estou indicando a Senadora ROSE DE FREITAS, membro do
meu partido, para compor como suplente a Comissão Mista de Orçamento.
Atenciosamente,
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SENADO FEDERAL

Gabinete da Liderança do PSL

Oficio N° 021/2019/ GLIDPSL

À Sua Excelência o senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional
Congresso Nacional- CN

Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos, esta Liderança Partidária indica o nome do
Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) para exercer o cargo de membro titular na Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e do Senador Major Olímpio (PSLISP) para
integrar como membro suplente a mesma CMO.

Cordialmente,

Senado Federal- Gabinete da Liderança do PSL
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SENADO FEDERAL
Liderança do Partido Social Democrático
OFÍCIO No 016-GLPSD/2019

À Sua Excelência
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Assunto: Indicação do PSD para a CMO.

Senhor Presidente,
Em atendimento ao OF 107/2019, indico para compor a Comissão
Permanente Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO, nas vagas
destinadas ao Partido Social Democrático- PSD:

Titulares

Suplentes

Senador Angelo Coronel (PSD/BA)

Senador Carlos Viana (PSD/MG)

Atenciosamente,

Líder do Partido Social Democrático

Recebi

em_5!!i_;:E!:L_t l3

Senado Federal -Al a Senador Teotônio Vilela, Gabinete 22 - Fones : (6 1) 3303-5 134- CEP: 70.16 E-mail : lid.psd@senado.leg.br
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SENADO FEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO PARLAMENTAR DA RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA

Ofício no 042/2019- BLPRD

Brasília, 04 de abril de 2019

Excelentíssimo Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso N acionai

Senhor Presidente,
Em atenção ao OF. n° 108/2019-CN, indico o Senador Jean Paul
Prates, como titular e o Senador Jaques Wagner como suplente na

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO,
como representantes do Bloco Paria entar da Resistência Democrática.

amentar da Resistência Democrática
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Of. N° 138/19-LID PSL

11 Abril 2019

··' "

Brasiiia, 04 de abril de 2019.

Excelentíssimo Senhor
DAVI ALCOLUMBRE

Presidente do Senado Federal.

Assunto : Indicação para Comissão Mista de Orçamento- CMO .

Senhor Presidente,
Cun;1primentando-o co rdialmente, indico como titulares o Deputado Felipe
Francischini

PSLIPR,

Deputado Filipe Barros

PSLIPR e a

Deputada Joice

Hasselmann PSLISP , como suplentes a Deputada Professora Dayane Pimentel
PSLIBA e o Deputado Delegado

ald ir PSLIGO para compor a Comissão Mista de

Orçamento- CMO.

Respeitosamente ,

I

/
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA PSL

Of. N° 146/19-LID PSL

Excelentíssimo Senhor
DAVI ALCOLUMBRE

Presidente do Congresso Nacional

Assunto : Indicação para Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
-CMO.

Senhor Presidente ,
Cumprimentando-o cordialmente, indico a deputada Ora. Soraya Manato
para compor, na condição de suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização - CMO.

Respeitosamente ,
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

LIDERANÇA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO- PSD

Of. n. 117/19/PSD
Brasília, 04 de abril de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Assunto: Indicação de parlamentares do PSD para comporem a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO

Senhor Presidente ,
Cumprimentando-o cordialmente, indico os parlamentares abaixo para
com porem, como membros, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização - CMO :
- Deputado Domingos Neto (PSD/CE) - membro Titular;
- Deputado Misael Varella (PSD/MG) - membro Titular;
- Deputado Marx Beltrão (PSD/AL) - membro Suplente;
- Deputado Evandro Roman (PSD/PR) - membro Suplente;
Nesse sentido, solicito que sejam tomadas as providências cabíveis para
que as referidas indicações produzam os devidos efeitos legais e regimentais.
Atenciosamente,
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de abri l de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Encaminho

a Vossa

Excelência

relação

dos

nomes

dos

Deputados do Movimento Democrático Brasilei ro - MDB, que integrarão a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

TITULARES

SUPLENTES

HILDO ROCHA

FLAVIANO MELO

LUCIO MOSQUINI

HERCÍLIO COELHO DINIZ

Respeitosamente,

Deputado BALEIA ROSSI
Líder do MDB
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Câmara dos Deputados
Gabinete da Liderança do PR

Of. n°099/2019- Lid-PR

A Sua Excelência o Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente da Mesa do Omgresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Senado Federal
Assunto: Indicação de membros titulares e suplentes em Comissão Mista.
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no sentido de indicar
Deputado Vicentinho Júnior (PR/TO) e o Deputado J osimar Maranhãozinho
(PR/MA) para membros titulares, e o Deputado Júnior Mano (PR/CE) e o
Deputado João Carlos Bacelar (PR/BA) para membros suplentes na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Respeitosamente,

- -CfJ.-I -

Recebi em di I

Lidera nça do Partido da República- Praça dos Três Poderes. Câ mara dos Deputados. Sa la 122- Anexo Ti r-_.....,,.v
Partid árias (BLP)- Pa vimento superior - Ala das Lideranças Depu tado Álvaro V a e
Tel : 6 1-32159550 FAX : 6 1-32 159577
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de março de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto: Indicação de membros para a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Senhor Presidente ,
Ao cumprimentá-lo cordialmente,
Deputado JHONATAN

indico o meu

DE JESUS (PRB/RR) , e o Deputado

nome,

MÁRCIO

MARINHO (PRB/BA) como membros TITULARES para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração.

Respeitosamente,

Deputado JHON

JESUS

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

102

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

11 Abril 2019

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Liderança do Partido Republicano Brasileiro
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Brasília,6ó de março de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

Assunto: Indicação de membros para a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Senhor Presidente,
Ao

cumprimentá-lo

cordialmente,

indico

os

deputados

GILBERTO ABRAMO (PRB/MG) e SILVIO COSTA FILHO (PRB/PE) como
membros SUPLENTES para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização- CMO.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência meus protestos de
elevada consideração.

Respeitosamente,

Deputado JHONr {N DE JESUS
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DA LIDERANÇA DO DEMOCRATAS
Ofício n° 370-L-Democratas/19

Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados do Bloco Parlamentar que
integrarão a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e .Fiscalização, em
vagas existentes.

TITULARES
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

CARLOS HENRIQUE GAGUIM- DEM ,..
DOMINGOS NETO - PSD __
MISAEL VARELA- PSD _,
PAULO AZI- DEM -

SUPLENTES
Deputado
Deputado
Deputado
Deputado

ARTHUR OLIVEIRA MAIA- DEM ,..
JUSCELINO FILHO- DEM ..MARX BEL TRÃO - PSD .,.
EVANDRO ROMAN - PSD ,.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO lÍDER DO PSDB

/2019/PSDB
Brasília ,

03

de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Senado Federal
Assunto: Indicação de Membro de Comissão.

Senhor Presidente ,

Indico a Vossa Excelência os Deputados CELSO SABINO e RODRIGO DE
CASTRO, como membros titulares , e os Deputados ADOLFO VIANA e SAMUEL
MOREIRA, como membros suplentes, para integrarem a Comissão Mista de Planos ,
Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO

Respeitosamente,

. .._.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
liderança do PTB
OF. /N°

bg

/2019/LIDPTB

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional.
Nesta

Assunto: Indicação de Membros- CMO

Senhor Presidente ,

Com os meus cumprimentos, indico a Vossa Excelência o
Senhor Deputado NIVALDO ALBUQUERQUE (PTB/AL), na condição de Titular, e
o Senhor Deputado PEDRO AUGUSTO BEZERRA (PTB/CE), na condição de
Suplente, para a composição da Comissão Mista de Planos , Orçamentos Públicos
e Fiscalização - CMO
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.

Deputado PED
\

íder PTB

Recebi em oi{ 1 oLI 1 (.9

------
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LIDERANÇA DO PODEMOS

....

-- ·..

..

Of. LID-PODE No 091/2019

Ao Excelentíssimo Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Assunto: Indicação de membros da bancada para integrar a CMO.

Senhor Presidente ,
Com fundamento no art. 7° da Resolução do Congresso Nacional no 01 de 2006,
indico o Deputado ALUISIO MENDES para compor, na qualidade de TITULAR, e o
Deputado RICARDO TEOBALDO para compor, na qualidade de SUPLENTE , a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).
Por oportuno, renovo a Vossa Excelê cia protestos de estima e consideração.

o

Recebi err04 ,

, doLAAQm.
/
5'Lárúma Paáiffuz · ) _iA
'CO/

Mat. 229857

J-<J 7 ) .f5
Liderança do Podemos na Câ mara dos Deputados
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Subso lo, Sala 76
CEP: 70 160-900 - Bras ília (DF)
Telefo ne: 32 15-8900 I 32 15-890 I
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Liderança do Solidariedade

\
Of.

C("t

/Solidariedade/20 19-LID

..·

. ,., .,\/

· --- .'-'. \,,,:,0'(

():1 !

lq

1

.

Brasília ,ófde abnl de 2019 .

A Sua Excelência o Senhor
Sen. DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Brasília - DF
Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício 122/2019-CN informo a Vossa Excelência a
indicação do Deputado Genecias Noronha (Solidariedade/CE) como membro
Titular, e do Deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade/RJ), como membro
suplente pelo Solidariedade

para compor a Comissão Mista de Planos,

Orçamentos Públicos e Fiscalização- CMO.

Dep.

der do Solidariedade
Recebi em

dl

1

oq

1 l.S .a:>

- - - - - -!1.1 '. [{;

VMV-3 de abril de 2019
Z:\Liderança do Solidariedade\Assessona de Comissões\Com1ssões Mlstas\OficiOS- lndlcações\O F-XXX-Indicação CMO 2019- Titular e

uplente.docx
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
LIDERANÇA DO PCdoB

Of. n. 046/2019/PCdoB

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Brasília - DF.

Assunto: Indicação de membros.

Senhor Presidente ,
Solicito a Vossa Excelência a indicação do Senhor Deputado ORLANDO
SILVA (PCdoB-SP) , e da Deputada ALICE PORTUGAL (PCdoB-BA) , titular e suplente,
respectivamente , para representarem esta Liderança na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização- CMO .

Respeitosamente ,

Líder

Recebi em

()Cj, ()4,1.9_

\ dc:iM
tkTr&Mriana Paái!fia , P--./1
<ç;;>

Mat. 229857

111 1"'-t "1

1
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Partidos dos Trabalhadores
Gabinete da Liderança

OF n° 80/ 2019- GAB-LidPT

A Sua Excelência o Senhor
DA VI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para indicar como
membros titulares os deputados VANDER LOUBET - PT/MS, ZECA
DIRCEU - PT/PR e BOHN GASS - PT/RS, e como membros suplentes os
deputados BETO FARO- PT/PA, NELSON PELLEGRINO- PT/BA e ZÉ
CARLOS - PT /MA na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização - CMO.

..
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Liderança do Partido Socialista Brasileiro - PSB

-OFIN° 110/19.

.

-Brasília, 03 deéj>ril de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência a indicação dos Deputados

GONZAGA PATRIOTA (PSB-PE), LUCIANO DUCCI (PSB-PR) como
· membros Titulares, e os Deputados MARCELO NILO (PSB-BA) e
RODRIGO COELHO (PSB-SC) como membros Suplentes para a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).

Atenciosamente,

Recebi em.si:J_/5!:i__j L3

11 :

A Sua Excelência o Senhor
Senador DA VI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
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Memo 46/2019

Brasília, 13 de

A Sua Excelência o Senhor
Presidente da Mesa do Congresso Nacional.

Senhor Presidente ,
Dirijo-me a V. Exa. para solicitar a designação do Deputado Federal Edmilson
Rodrigues (PSOUPA) como membro titular da Comissão Mista de Orçamento e o
Deputado Ivan Valente (PSOUSP) como suplente.

Líder do PSOL

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

112

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

11 Abril 2019

[!]I[!].
[!]. .

51

BRASIL ACIMA DE TODOS.

Of. LID PATRI

r

n° 5/2019

4

BcasiUa,

de

f/61_/L

de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional

Assunto: Indicação de Membros - CMO
Excelentíssimo Senhor Presidente ,
Solicito a Vossa Excelência a designação do Deputado Marreca Filho, como
membro titular, e do Deputado Fred Costa , como suplente, para integrarem a Comissão Mista
de Planos , Orçamentos Públicos e Fiscalização- CMO .

Respeitosamente,

Recebi

em_i__ j lL_!Jj__

BRASIL ACIMA DE TODOSl

jt

51

SEDE: SHN, Quadra 2, Bloco F, Conj. 1510, sala "B" Ed. Executiva Office Tower Asa Norte- Brasília/DF- CEP 70702-000
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO: Rua Duque de Caxias, 219 Vila Recreio- Barrinha/SP- Caixa Postal44

l1 tPatriota510ficial

•

nacional@patriota5l.org.br

GD

www.patriota5l.org.br

a

youtube.com/PATRIOTA51
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SENADO FEDERAL
Bloco Senado Independente
PDT - PPS - PSB - Rede

GLBSI- Memo. 072/2019
Brasília, 9 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional
Assunto: Indica ão de membros da CMO

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a minha indicação e a indicação da
Senadora Kátia Abreu para compormos, na condição de membros titulares,
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização _ CMO

pelo Bloco Parlamentar Senado Independente.
Em complementação, indico o Senador Randolfe Rodrigues e a
Senadora Eliziane Gama para comporem, na condição de membros
suplentes, a referida comissão.
Nada mais havendo a tratar, apresento-lhe votos de estima e
consideração.

~~cbrp~
Senador Veneziano Vital do Rêgo
Líder do Bloco Senado Independente
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

Liderança do Progressistas

Ofício PP nº 055 /2019
Brasília, 9 d1e abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Senado Federal

Assunto: Indicação de membro para Comissão

Senhor Presidente,

Indico a Vossa Excelência os Deputados CACÁ LEÃO
(PP/BA) e HIRAN GONÇALVES (PP/RR), para integrare

como TITULARES

e os Deputados JAQUELI E CASSOL (PP/RO) e RO 1ALDO CARLETTO
(PP/BA) para integrarem como SUPLENTES a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Atenciosamente,

Depu
o A , UR 'LIRA
Líder do ~Jógressistas
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faça-se a substituição
solicitada.
Em

.JQJ~~r--"'"""7'

SENADO FEDERAL

Gabinete da Liderança do PSL

Oficio Nº 24/2019/GLIDPSL
Brasília, 09 de abril de 2019.
A Sua Excelência o senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional
Congresso Nacional - CN

Senhor Presidente,
Com os cordiais cumprimentos, esta Liderança Partidária indica o nome do
Senadora SORAY A THRONICKE (PSL/MS) para exercer o cargo de membro suplente na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), ocupando a vaga do
Senador Major Olimpio (PSL/SP), que deixa de integrar a referida comissão.
Cordialmente,

Líder do PSL

Senado Federal - Gabinete da Liderança do PSL
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BANCADA FEDERAL
PARTIDO NOVO

11 Abril 2019

viovo

Oficio nº 050/2019

Excelentíssimo Senhor
DAVI ALCOLUMBRE
Presidente da Congresso Nacional

Senhor Presidente,
indico o Sr. Deputado ALEXIS FONTEYNE como membro titular e o Sr.
Deputado LUCAS GONZALEZ como membro suplente da Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).

Cordialmente,

Praça dos Três Poderes, Anexo IV, sala 35 - subsolo
Brasília - DF - CEP 70.160-900
Telefone: (61) 3215-9417/9414

~
M

-

fi r_
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A Publica

1Eml0 1
SENADO FEDERAL
Bloco Vanguarda

OF. Nº 025/2019-BVANG
Brasília, 08 de março de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador DAVI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. nº 110/2019/CN, indico a Vossa Excelência o
Senador Wellington Fagundes (PR/MT) para compor, como membro Titular e o Senador
Zequinha Marinho (PSC/P A) para compor, como membro Suplente, a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização - CMO.

Atenciosamente,

er do Bloco Vanguarda
DEM-PR - PSC
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A Publicação

Em

JO 1{ÍJ_j

SENADO FEDERAL
Liderança do Bloco Unidos pelo Brasil

OF. BLUNIDB

nº 011/2019
Brasília, 08 de abril de 2019

A Sua Excelência o Senhor
Senador DA VI ALCOLUMBRE
Presidente do Senado Federal
Assunto: Indicação Para CMO.

Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, e cumprindo
aos dispostos regimentais desta Casa e Resoluções do Congresso Nacional ,
indico o Senador Vanderlan Cardoso PP/GO, para vaga de TITULAR,
na composição da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO) nesta Sessão Legislativa Ordinária.

Respeitosamente,

Rec~

y

em

40, t'J41q

dA1~Q,~
Mnana Paáiffía
Mat. 229857
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A Publica

Em lO ,o

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GABINETE DO LÍDER DO PDT
Of. Nº 151 /2019/PDT
Brasília, 10 de abril de 2019.
À Sua Excelência o Senhor

DA VI ALCOLUMBRE
Presidente do Congresso Nacional
Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os nomes que comporão a Comissão Mista de Orçamento, nas vagas
que cabem ao Bloco liderado pelo PDT.

TITULARES
1- ANDRE FIGUEIREDO PDT/CE
2- DAGOBERTO PDT/MS

SUPLENTES
1-LEONIDAS CRISTINO PDT/CE
2 - WELITON PRADO PROS/MG

Atenciosamente,
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Congresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Composição - Câmara dos Deputados
Proporcionalidade Partidária
(Composição da Câmara dos Deputados em 01.02.2019, conforme ofício nº 31/2019/SGM-CD e conformação dos blocos em 28.02.2019)

Bloco PDT, SD, PODE, PCdoB, PROS, AVANTE, PV, DC
PT
PSB
PSOL
PATRI
NOVO*
PPS
PTC
REDE

Quociente
Partidário

Bloco PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB, PSDB, DEM, PTB, PSC, PMN

Bancada

BLOCO / PARTIDO

513
30
17,100

301
88
54
32
10
9
8
8
2
1
513

17,602
5,146
3,158
1,871
0,585
0,526
0,468
0,468
0,117
0,058

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização CMO

Ajuste pela
maior fração

Lugares

Membros da Câmara:
Número de vagas:
Quociente:

17
5
3
1
0
0
0
0
0
0
26

Vagas

Vagas
após
ajuste

Fração

Ordem

Ajuste

0,602
0,146
0,158
0,871
0,585
0,526
0,468
0,468
0,117
0,058

2º
8º
7º
1º
3º
4º
5º
5º
9º
10º

1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
4

18
5
3
2
1
1
0
0
0
0
30

T

S

18
5
3
2
1
1
1*
0
0
0
31

18
5
3
2
1
1
1*
0
0
0
31

* Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional.
Bloco PSL(52), PP(38), PSD(35), MDB(34), PR(33), PRB(30), PSDB(29), DEM(29), PTB(10), PSC(8), PMN(3): 301
Bloco PDT(28), SD(13), PODE(17), PCdoB(10), PROS(8), AVANTE(7), PV(4), DC(1): 88
Incorporação de partidos: PPL ao PCdoB, PHS ao PODE; PRP ao PATRI

CD_PROPORCIONALIDADE OFICIAL CMO 2019.xlsm
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CMO

Proporcionalidade intrabloco
Bloco PSL, PP, PSD, MDB, PR, PRB, DEM, PSDB, PTB, PSC, PMN
Membros:
301
nº vagas:
18
Quociente:
16,722
Proporcionalidade
Nº membros
intrabloco
PSL
PP
PSD
MDB
PR
PRB
DEM
PSDB
PTB
PSC
PMN

52
38
35
34
33
30
29
29
10
8
3
301

Quociente
Partidário

3,110
2,272
2,093
2,033
1,973
1,794
1,734
1,734
0,598
0,478
0,179

Lugares

Fração

Ordem

Ajuste

3
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
13

0,110
0,272
0,093
0,033
0,973
0,794
0,734
0,734
0,598
0,478
0,179

7º
6º
8º
9º
1º
2º
3º
4º
5º

0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
5

Vagas
após
ajuste

3
2
2
2
2
2
2
2
1
0
0
18
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CMO

Proporcionalidade intrabloco
Bloco PDT, PODE, SD, PCdoB, PROS, AVANTE, PV, DC
Membros:
88
nº vagas:
5
Quociente:
17,600
Proporcionalidade
Nº membros
intrabloco
PDT
PODE
SD
PCdoB
PROS
AVANTE
PV
DC

28
17
13
10
8
7
4
1
88

Quociente
Partidário

1,591
0,966
0,739
0,568
0,455
0,398
0,227
0,057

Lugares

Fração

Ordem

Ajuste

1
0
0
0
0
0
0
0
1

0,591
0,966
0,739
0,568
0,455
0,398
0,227
0,057

3º
1º
2º
4º
5º
6º
7º
8º

1
1
1
1
0
0
0
0
4

Vagas
após
ajuste

2
1
1
1
0
0
0
0
5
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Congresso Nacional
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
Composição - Senado Federal
Proporcionalidade Partidária
Composição partidária e conformação dos blocos em 28.02.2019

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL
Bloco Parlamentar Senado Independente
PSD
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
Bloco Parlamentar Vanguarda
S/Partido*

20
20
13
9
9
9
1
81

Quociente
Partidário

Bancada

BLOCO / PARTIDO

81
11
7,364

2,716
2,716
1,765
1,222
1,222
1,222
0,000

Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização CMO

Ajuste pela
maior fração

Lugares

Membros do Senado Federal:
Vagas na CMO:
Quociente:

2
2
1
1
1
1
0
8

Vagas

Vagas
após
ajuste

Fração

Ordem

Ajuste

0,716
0,716
0,765
0,222
0,222
0,222
0,000

2º
2º
1º
4º
4º
4º
0º

1
1
1
0
0
0
0
3

3
3
2
1
1
1
0
11

T

S

3
3
2
1
1
1
0
11

3
3
2
1
1
1
0
11

S/Partido*: Senador Reguffe
Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil (20): MDB(13), PP(6), PRB(1)
Bloco PSDB/PODE/PSL (20): PSDB (8), PODE (8), PSL (4)
Bloco Parlamentar Senado Independente (13): PDT(4), PPS(3), PSB(3), REDE(3)
Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (9): PT(6), PROS(3)
Bloco Parlamentar Vanguarda (9): DEM(6), PR(2), PSC(1)
** Proporcionalidade calculada com base nas informações constantes na Ordem do Dia do Senado Federal de 28.02.2019
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Proporcionalidade calculada com base nas informações constantes na Ordem do Dia do Senado Federal de 28.02.2019

CMO

Proporcionalidade intrabloco
Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil - Senado Federal
Membros:
20
nº vagas:
3
Quociente:
6,67
Proporcionalidade
intrabloco
MDB
PP
PRB

Nº membros

13
6
1
20

Quociente
Partidário

Lugares

Fração

Ordem

Ajuste

Vagas após
ajuste

1
0
0
1

0,95
0,90
0,15

1º
2º
3º

1
1
0
2

2
1
0
3

1,95
0,90
0,15

Proporcionalidade calculada com base nas informações constantes na Ordem do Dia do Senado Federal de 28.02.2019

CMO

Proporcionalidade intrabloco
Bloco PSDB/ PODE/ PSL - Senado Federal
Membros:
20
nº vagas:
3
Quociente:
6,67
Proporcionalidade
intrabloco
PSDB
PODE
PSL

Nº membros

8
8
4
20

Quociente
Partidário

1,20
1,20
0,60

Lugares

Fração

1
1
0
2

0,20
0,20
0,60

Ordem

1º

Ajuste

Vagas após
ajuste

0
0
1
1

1
1
1
3
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Emendas
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar o Projeto de Lei do
Congresso Nacional n° 3, de 2019, que "Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito especial no valor de R$40.050.000,00,
para o fim que especifica."

PARLAMENTARES
Deputado Federal José Medeiros (PODE/MT)

EMENDAS NºS
001

TOTAL DE EMENDAS: 1

Página da matéria
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PLN 3/2019
00001
Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Federal José Medeiros

EMENDA MODIFICATIVA N°
(Projeto de Lei do Congresso Nacional n° 3, de 2019)
Modifica o Projeto de Lei do Congresso
Nacional nº3 de 2019 para alterar o valor
do crédito especial destinado na ementa
do PLN e do art.1º.

Dê-se a ementa e ao art. 1º do PLN nº 3/2019 a seguinte redação:
“Ementa: Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Ministério da Justiça e Segurança Pública, crédito especial no valor de R$
36.050.000,00, para o fim que especifica.
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 13.808,
de 15 de janeiro de 2019), em favor do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, crédito especial no valor de R$ 36.050.000,00 (trinta e seis milhões e
cinquenta mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.”

JUSTIFICATIVA
O valor destinado a título de crédito especial no Projeto de Lei do
Congresso Nacional nº 3/2019 tinha sido calculado para todo o ano de 2019.
Entretanto, esse crédito não foi utilizado nos meses de janeiro, fevereiro e
março, razão pela qual não há necessidade da manutenção do valor R$
40.050.000,00 (quarenta milhões e cinquenta mil reais).

1
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Câmara dos Deputados
Gabinete do Deputado Federal José Medeiros

Por esta razão, estima-se que para o restante do ano, a quantia
de R$ 36.050.000,00 (trinta e seis milhões e cinquenta mil reais) será suficiente
para atender à programação constante do Anexo I do PLN nº3/2019.

Sala da Comissão,

Dep. José Medeiros
Podemos/MT

2
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CONGRESSO NACIONAL
EMENDAS
Apresentadas perante a Comissão Mista destinada a apreciar o Projeto de Lei do
Congresso Nacional n° 4, de 2019, que "Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor dos Ministérios da Economia e da Cidadania, de Encargos
Financeiros da União e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor
de R$ 248.915.621.661,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária
vigente."

PARLAMENTARES
Deputado Federal Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT)
Deputado Federal José Nelto (PODE/GO)

EMENDAS NºS
001
002

TOTAL DE EMENDAS: 2

•
~

.
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PLN 4/2019
00001

CONGRESSO NACIONAL
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL
1

PROPOSIÇÃO: PLN 4/2019
Emenda - 00001
PLN 004/2019

Texto da emenda
.

SUPLEMENTAÇÃO
uo
55101

FUNCIONAL

08 244

PROGRAMÁTICA

2019 8442 0050

PROGRAMA/AÇÀO/LOCALIZADOR/PRODUTO
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição

SF GND RP MOO IU FTE

s

3 1

90

VALOR

O 144 R$ l .OOO .000.000,00

de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836. de 2004) -Na Região Centro-Oeste

CANCELAMENTO
uo
55101

FUNCIONAL

PROGRAMÁTICA

08 244

20 19 8442 0020

PROGRAMN AÇÀO/LOCALIZADOR/ PRODUTO

SF GND RP MOD IU FTE

s

Transfen!ncia de Renda D iretamente às Familias em Condição

3 1

90

VALOR

O 144 R$1.000.000.000,00

de Pobreza e Extrema Pobraa (Lei n" 10.~36. de ~004) -Na Região Nordeste

Justificativa
Não há que se justificar de forma efêmera a destinação de tal Emenda, uma vez que a supracitada região a ser contemplada, é, assim como
as demais regiões beneficiadas, uma região carente e necessitada de atenção e de auxílios do Governo Federal. Não há também, o que discutir
acerca de tal necessidade. Uma vez que esta Emenda, tem por objeto a indicação de recursos oriundos do Tesouro Nacional para a
transferência de renda para famílias da Região Centro Oeste do Brasil, com o intuito de lhes auxiliar financeiramente a suprir parte de suas
necessidades de subsistência. Nota-se que no Projeto de Lei encaminhado ao Congresso Nacional, não contempla a Região Centro-Oeste
neste sentido. O intuito da indicação desta Emenda no valor montante de R$ l .OOO.OOO.OOO,OO (Um bilhão de Reais), sendo suprimidos da
fimcional programática sob o número 08 2442019 8442 0020, que fora contemplada com o montante de R$3.950.679.445,00 (Três bilhões,
novecentos e cinquenta milhões, seiscentos c setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco Reais), e com esta Emenda intentamos
deixar este valor em consideráveis R$ 2.950.679.445 (Dois bilhões, novecentos e cinquenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil,
quatrocentos e quarenta e cinco Reais).

DEPUTADO EMANUEL PINHEIRO NETO PTB/MT

Data: 26/03/20 .19
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PLN 4/2019
00002

CONGRESSO NACIONAL

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO
EMENDA AO PROJETO DE LEI DE CRÉDITO SUPLEMENTAR E ESPECIAL
EMENDA Nº
(Espaço reservado para etiqueta)

PROPOSIÇÃO: PLN 4/2019

Texto da emenda

SUPLEMENTAÇÃO
UO

55101

FUNCIONAL

08 244

d

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

SF GND RP MOD IU FT E

2019 8442 0050

Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição
S
de P obreza e Extrema P obreza (Lei nº 10.836, de 2004) –Na Região Centro-Oeste

3 1

90

VALOR

0 144 R$1.000.000.000,00

CANCELAMENTO
UO

55101
d

FUNCIONAL

08 244

PROGRAMÁTICA

PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO

2019 8442 0020

Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição
de P obreza e Extrema P obreza (Lei nº 10.836, de 2004) –Na Região Nordeste

SF GND RP MOD IU FT E

S 3 1

90

VALOR

0 144 R$1.000.000.000,00

Justificativa
Esta Emenda, tem por objeto a indicação de recursos oriundo s do Tesouro Nacional para a transferência de renda para famílias da Região
Centro Oeste do Brasil, com o intuito de lhes auxiliar financeiramente a suprir parte de suas necessidades de subsistência. N ota-se que no
Projeto de Lei encaminhado ao Congresso Nacional, não contempla a Região Centro-Oeste neste sentido. O intuito da indicação desta
Emenda no valor montante de R$1.000.000.000,00(Um bilhão de Reais), sendo suprimidos da funcional programática sob o número 0 8
2442019 8442 0020, que fora contemplada com o montante de R$3.950.679.445,00 (Três bilhões, novecentos e cinquenta milhões,
seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco Reais), e com esta Emenda intentamos deixar este valor em co nsideráveis
R$ 2.950.679.445 (Dois bilhões, novecentos e cinquenta milhões, seiscent os e setenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco Reais).
Ora não há que se justificar de forma efêmera a destinação de tal Emenda, uma vez que a supracitada região a ser contemplada, é, assim
como as demais regiões beneficiadas, uma região carente e necessitada de atenção e auxílios do Governo Federal. Não há o que discutir
acerca de tal necessidade.

Código – Nome do parlamentar – Partido – UF
Data: _____/_____/_____
_________________________________
Assinatura

COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

132

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

11 Abril 2019

Término de prazos

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

11 Abril 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Quinta-feira

133

Em 04-04-2019, esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal sem edição
de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória no 848, de 2018,
cuja vigência encerrou-se em 27-12-2018, com a publicação da Lei no 13.778, de 2018, sancionada em
26-12-2018 (§ 12 do art. 62 da Constituição Federal).
É extinta a Comissão Mista destinada a apreciar a matéria (§ 3o do art. 11 da Resolução no 1,de
2002-CN).
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
À Secretaria de Expediente e, posteriormente, ao Arquivo.
Em 09-04-2019, esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal, sem edição
de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória no 849, de 2018,
cuja vigência encerrou-se em 08-02-2019 por perda de eficácia sem apreciação pelas Casas do Congresso
Nacional (§§ 7o e 11 do art. 62 da Constituição Federal).
É extinta a Comissão Mista destinada a apreciar a matéria (§ 3o do art. 11 da Resolução no 1,de
2002-CN).
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
À Secretaria de Expediente e, posteriormente, ao Arquivo.
Em 04-04-2019, esgotou-se o prazo previsto no § 11 do art. 62 da Constituição Federal sem edição
de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória no 851, de 2018,
cuja vigência encerrou-se em 07-01-2019, com a publicação da Lei no 13.800, de 2019, sancionada em
04-01-2019 (§ 12 do art. 62 da Constituição Federal).
É extinta a Comissão Mista destinada a apreciar a matéria (§ 3o do art. 11 da Resolução no 1,de
2002-CN).
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
À Secretaria de Expediente e, posteriormente, ao Arquivo.
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CONGRESSO NACIONAL
PARECER (CN) Nº 1, DE 2019
Da COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 859, DE 2018.,
sobre a Medida Provisória n° 859, de 2018, que Altera a Lei nº 8.036,
de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, para viabilizar a aplicação de recursos do Fundo
em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares
filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma
complementar do Sistema Único de Saúde.

PRESIDENTE: Deputado Ricardo Barros
RELATOR: Senadora Daniella Ribeiro
09 de Abril de 2019

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

11 Abril 2019

2

SENADO FEDERAL
GABINETE DA SENADORA DANIELLA RIBEIRO

PARECER Nº

, DE 2019

Da COMISSAO MISTA DA MEDIDA
PROVISORIA Nº 859, DE 2018, sobre a Medida
Provisória nº 859, de 2018, que altera a Lei nº
8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para
viabilizar a aplicação de recursos do Fundo em
operações de crédito destinadas às entidades
hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos
que participem de forma complementar do
Sistema Único de Saúde.
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Relatora: Senadora DANIELLA RIBEIRO

I – RELATÓRIO
A Medida Provisória (MPV) nº 859, de 26 de novembro de 2018,
visa normatizar a aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) em operações de crédito destinadas às entidades
hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma
complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). A MPV nº 859 foi
editada em complemento à MPV nº 848, de 16 de agosto de 2018, depois
de ouvidos os membros do Conselho Curador do FGTS, sobre a
necessidade de que fossem estabelecidos, em termos legais, alguns
aperfeiçoamentos à MPV nº 848. Foi o caso da determinação sobre qual
seria

o

Órgão

do

Poder

Executivo

Federal responsável pela

regulamentação, acompanhamento e avaliação das operações de crédito.
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3

Do mesmo modo, ouvidos os agentes financeiros, foi destacada a
necessidade de que fosse instituída uma taxa de risco de crédito, em face da
situação muitas vezes de insolvência de algumas instituições a serem
Curador do FGTS estabeleceria o percentual máximo da taxa de risco a ser
incorporado à taxa de juros das operações de crédito destinadas às
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma

SF/19723.95301-70

beneficiárias dos empréstimos. Ficou assim definido que o Conselho

complementar do SUS.
Assim, a Medida Provisória nº 859, de 2018, visa criar as
condições para a viabilização das operações financeiras destinadas às
entidades hospitalares filantrópicas sem fins lucrativos que participem de
forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS). A MPV nº 859,
em complemento à MPV nº 848, de 2018, que autorizou o FGTS a realizar
operações de crédito destinadas às entidades filantrópicas e sem fins
lucrativos que participem de forma complementar ao SUS, estabeleceu
responsabilidades bem como critérios para que os empréstimos pudessem
ser viabilizados.
Desse modo, a MPV nº 859 em seu art. 1º altera o caput do art. 6º
da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, transferindo a incumbência da
gestão da aplicação do FGTS do Ministério da Ação Social para o
Ministério das Cidades. Além disso, inclui o art. 6º-A para estabelecer o
Ministério da Saúde como o órgão responsável pela regulamentação, pelo
acompanhamento bem como pela elaboração de estudos técnicos para
aprimoramento operacional e definição das metas das operações de crédito
destinadas às entidades filantrópicas.
O mesmo art. 1º da MPV nº 859 acrescenta à Lei nº 8.036, de
1990, os arts. 9º-A, 9º-B e 9º-C. O primeiro determina que os riscos das
operações de crédito para as instituições filantrópicas de que trata a MPV
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4

3

nº 848 ficarão a cargo do agente financeiro, cabendo ao Conselho Curador
do FGTS a fixação do percentual da taxa de risco, percentual este que não
poderá ultrapassar os 3%.
O art. 9º-B prevê que as garantias previstas para empréstimos do
FGTS poderão ser exigidas de forma isolada ou cumulativa. Finalmente, o
art. 9º-C estabelece o final do exercício de 2022 como prazo limite para as
operações de crédito do FGTS destinadas às entidades filantrópicas e sem

SF/19723.95301-70
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fins lucrativos que participem de forma complementar do SUS.
O art. 2º da MPV nº 859 estabelece sua vigência a partir da data
de sua publicação.
A MPV em comento recebeu 10 emendas.
A Emenda nº 1, da Depurada Gorete Pereira, inclui entre as
beneficiárias das operações de crédito do FGTS as entidades filantrópicas e
sem fins lucrativos de reabilitação física.
A Emenda nº 2, do Deputado Domingos Sávio, propõe a redução
da taxa de risco de crédito - cujo teto foi fixado pela MPV em 3% - para
0,5 %.
A Emenda nº 3, do Deputado Alfredo Kaefer, se refere às
empresas que se habilitaram ao Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores
- Inovar-Auto na modalidade prevista no inciso III do § 2º do art. 40 da Lei
nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, e da possibilidade destas empresas
utilizarem o saldo existente, em 31 de dezembro de 2017, de créditos
presumidos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI apurados em
relação a veículos importados.
A Emenda nº 4, do Deputado Otávio Leite, também insere entre
as beneficiárias as instituições que atuam no campo para pessoas com
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deficiência, e sem fins lucrativos, que participem de forma complementar
do Sistema Único de Saúde.
A Emenda nº 5, do Deputado Antônio Brito, estende o prazo para
exercício de 2022 para o final do exercício de 2028.
A Emenda nº 6, também do Deputado Antônio Brito, transfere
para os agentes financeiros a responsabilidade e a gestão do risco

SF/19723.95301-70

as operações de crédito de que trata a MPV em comento, do final do

financeiro associado às operações de crédito de que trata a MPV nº 859.
A Emenda nº 7, da Deputada Carmen Zanotto, propõe a
supressão da taxa de risco de que trata o art. 9-A da MPV em foco.
A Emenda nº 8, também da Deputada Carmen Zanotto, reduz o
teto da taxa de risco de crédito para 1%.
A Emenda nº 9, do Deputado Paulo Abi-Ackel, propõe a inclusão
de artigo que trata da extinção de crédito tributário ou não tributário
inscrito em dívida ativa, mediante dação em pagamento ou adjudicação à
União de obras de arte ou objetos históricos, de autenticidade certificada,
bem como de bens de grande valor.
Por fim, a Emenda nº 10, do Deputado Alfredo Kaefer, revoga o
parágrafo único do art. 1º da Lei 9.492 de 10 de setembro de 1997, que
trata da competência e da regulamentação dos serviços ligados ao protesto
de títulos e outros documentos de dívida.
Todas as emendas foram validadas, não havendo nenhum
indeferimento preliminar pela Presidência da Comissão, nos termos do art.
4º, § 4º, da Resolução nº 1, de 9 de maio de 2002, do Congresso Nacional
(CN).
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II – ANÁLISE
Em termos formais, a MPV nº 859 está de acordo com as
normas e preceitos vigentes. No que tange à admissibilidade, não há
qualquer

óbice à tramitação

da proposição.

No

que tange à

constitucionalidade, observa-se que a apresentação da matéria como MPV
é pertinente uma vez que não se faz presente no rol das restrições impostas
pelo art. 62 da Constituição Federal.
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Também com respeito à juridicidade, todos os preceitos estão
aqui contemplados tendo em vista que o meio eleito para o alcance dos
objetivos pretendidos (normatização via Medida Provisória, com força de
lei) é adequado para modificar lei ordinária de que trata. Além disso, a
matéria inova o ordenamento jurídico, possuindo o atributo da
generalidade, sendo ainda compatível com o ordenamento legal vigente, e
coerente com os princípios gerais do Direito.
O texto segue a boa norma redacional sendo dotado de clareza,
objetividade.
No que tange à relevância e à urgência, é mister assinalar que a
MPV nº 859 tem por escopo aperfeiçoar a sistemática das operações
previstas pela MPV nº 848, muitas das quais já autorizadas, mas não
operacionalizadas. Esse cenário, no qual instituições filantrópicas em
situação de grande dificuldade aguardam o socorro governamental, já
justifica o caráter emergencial da MPV em comento.
Com respeito às emendas apresentadas, algumas tratam de
matérias não relacionadas ao escopo da MPV nº 859. Esse é o caso das
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Emendas nos 3, 9 e 10, que, por esse motivo, entendemos devam ser
consideradas inadmissíveis.
As Emendas nos 2, 6, 7 e 8 propõem alteração na taxa de risco de
momento inicial, até em respeito à opinião dos especialistas que
contribuíram para a elaboração desta MPV 859, a sistemática proposta deve
ser respeitada, sem prejuízo de futuros ajustes que porventura se façam

SF/19723.95301-70

crédito - cujo teto foi fixado pela MPV em 3%. Entendemos que neste

necessários. Por ora, entendemos que a opinião do especialistas e técnicos
que vivenciam o dia a dia do FGTS deve ser priorizada.
Finalmente, a Emenda nº 5 propõe o aumento de vigência da
MPV de 2022 para 2028. Também não nos parece uma medida que deva
prosperar pois vem descaracterizar o aspecto de urgência e de iminência da
questão. Ao buscar sanar a situação momentosa pela qual está passando
grande parte das entidades, o estabelecimento de um prazo de quatro anos
para a solução do problema nos parece razoável. Ao estender em mais seis
anos a vigência da MPV, o caráter de urgência deixa de existir.
Emendas nos 1 e 4 propõem a inserção, no rol das entidades
beneficiárias, das instituições que atuam no apoio a pessoas com
deficiência. Trata-se de uma iniciativa importante para o aperfeiçoamento
da matéria uma vez que a própria MPV 848, na sua forma final como Lei nº
13.778, de 26 de dezembro de 2018, sofreu essa mesma alteração
incorporando as instituições que atuam no apoio a pessoas com deficiência.
Desse modo, para a necessária compatibilização, são acolhidas as Emendas
nos 1 e 4.
Com a edição da MPV nº 859, parecem estar sanados os
problemas que impediam a efetivação das operações de crédito com
recursos do FGTS destinados às entidades filantrópicas e sem fins
lucrativos que participem de forma complementar ao SUS. A criação de
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uma taxa de risco certamente viabilizará as operações de crédito,
beneficiando as entidades filantrópicas.
Também

o

estabelecimento

de

um

sistema

de

acompanhamento e monitoramento das operações de crédito deverá
garantir maior transparência e agilidade nos empréstimos.
A MPV nº 859 vem assim em bom momento, trazer uma luz
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de esperança para as entidades filantrópicas que hoje respondem por grande
parte do atendimento de saúde da população brasileira.
III – VOTO
Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade
e boa técnica legislativa da Medida Provisória, bem como pelo atendimento
dos pressupostos de relevância e urgência e pela sua adequação financeira e
orçamentária.
No mérito, votamos pela aprovação da Medida Provisória nº
859, de 2018, na forma de Projeto de Lei de Conversão Abaixo
apresentado, acatando-se as Emendas nos 1 e 4, rejeitando-se as demais
Emendas.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº
, DE 2019
(Proveniente da Medida Provisória n° 859, de 2018)

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, para
viabilizar a aplicação de recursos do
Fundo em operações de crédito
destinadas às entidades hospitalares
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O CONGRESSO NACIONAL decreta
Art. 1º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

SF/19723.95301-70

filantrópicas e sem fins lucrativos que
participem de forma complementar do
Sistema Único de Saúde.

“Art. 6º Ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor
da aplicação do FGTS, compete:
......................................................................................” (NR)
“Art. 6º-A Caberá ao Ministério da Saúde regulamentar,
acompanhar a execução, subsidiar o Conselho Curador com
estudos técnicos necessários ao seu aprimoramento operacional e
definir as metas a serem alcançadas nas operações de crédito
destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como as
instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e
sem fins lucrativos que participem de forma complementar do
Sistema Único de Saúde.” (NR)
“Art. 9º-A O risco das operações de crédito de que trata o
§10 do art. 9º ficará a cargo dos agentes financeiros de que trata o
§9º do art. 9º, hipótese em que o Conselho Curador poderá
definir o percentual da taxa de risco, limitado a três por cento, a
ser acrescido à taxa de juros de que trata o inciso I do § 10 do art.
9º.” (NR)
“Art. 9º-B As garantias de que trata o inciso I do caput do
art. 9º podem ser exigidas isolada ou cumulativamente. ” (NR)
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“Art. 9º-C As aplicações do FGTS em operações de crédito
destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como as
instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e
sem fins lucrativos que participem de forma complementar do
SUS ocorrerão até o final do exercício de 2022.” (NR)
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.
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Sala da Comissão,
, Presidente

, Relatora
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Relatório de Registro de Presença
CMMPV 859/2018, 09/04/2019 às 14h30 - 2ª, Reunião
Comissão Mista da Medida Provisória nº 859, de 2018.
Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil (MDB, PRB, PP)
TITULARES

SUPLENTES

EDUARDO BRAGA

PRESENTE

1. CONFÚCIO MOURA

MARCELO CASTRO

PRESENTE

2. JARBAS VASCONCELOS

DANIELLA RIBEIRO

PRESENTE

3. CIRO NOGUEIRA

PRESENTE

Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL (PSDB, PODE, PSL)
TITULARES

SUPLENTES

JOSÉ SERRA

1. PLÍNIO VALÉRIO

STYVENSON VALENTIM

2. ORIOVISTO GUIMARÃES

PRESENTE

3. JUÍZA SELMA

PRESENTE

MAJOR OLIMPIO

PRESENTE

Bloco Parlamentar Senado Independente (REDE, PDT, CIDADANIA, PSB)
TITULARES

SUPLENTES

VENEZIANO VITAL DO RÊGO

1. VAGO

JORGE KAJURU

PRESENTE

2. RANDOLFE RODRIGUES

PSD
TITULARES

SUPLENTES

OTTO ALENCAR

1. NELSINHO TRAD

CARLOS VIANA

PRESENTE

PRESENTE

2. VAGO

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PT, PROS)
TITULARES

SUPLENTES

HUMBERTO COSTA

1. ROGÉRIO CARVALHO

TELMÁRIO MOTA

PRESENTE

2. ZENAIDE MAIA

PRESENTE

Bloco Parlamentar Vanguarda (DEM, PR, PSC)
TITULARES

SUPLENTES

RODRIGO PACHECO

1. JORGINHO MELLO

PRESENTE

DEM, MDB, PMN, PP, PRB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB
TITULARES

SUPLENTES

DR. ZACHARIAS CALIL

PRESENTE

1. JOAQUIM PASSARINHO

ANTONIO BRITO

PRESENTE

2. GENINHO ZULIANI

ENÉIAS REIS

PRESENTE

3. CARLOS GOMES

VINICIUS CARVALHO

4. DARCÍSIO PERONDI

HERCÍLIO COELHO DINIZ

PRESENTE

5. PEDRO WESTPHALEN

RICARDO BARROS

PRESENTE

6. EDUARDO BOLSONARO

VAGO

PRESENTE

7. VAGO

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODE, PROS, PV, SD
TITULARES

SUPLENTES

SILVIA CRISTINA

PRESENTE

1. SERGIO VIDIGAL

PRESENTE

ROBERTO DE LUCENA

PRESENTE

2. FLAVIO NOGUEIRA

PRESENTE
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Relatório de Registro de Presença
CMMPV 859/2018, 09/04/2019 às 14h30 - 2ª, Reunião
PT
TITULARES
JORGE SOLLA

SUPLENTES
PRESENTE

1. ALEXANDRE PADILHA

PR
TITULARES
JOSÉ ROCHA

SUPLENTES
PRESENTE

1. GIOVANI CHERINI

PSB
TITULARES

SUPLENTES

ÁTILA LIRA

1. VAGO

PTC
TITULARES
VAGO

SUPLENTES
1. VAGO

Não Membros Presentes
FLÁVIO BOLSONARO
RODRIGO CUNHA
WELLINGTON FAGUNDES
ELIZIANE GAMA
CHICO RODRIGUES
HILDO ROCHA
PEDRO LUPION
CELSO RUSSOMANNO
VALTENIR PEREIRA
IZALCI LUCAS
SORAYA THRONICKE
JOICE HASSELMANN
JAYME CAMPOS
ACIR GURGACZ
MARCOS DO VAL
SERGIO SOUZA
PAULO PAIM
DELEGADO PABLO
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CONGRESSO NACIONAL
Comissão Mista da Medida Provisória nº 859/2018

DECISÃO DA COMISSÃO

Reunida nesta data a Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 859, de 2018, foi aprovado, por unanimidade, o relatório da
Senadora Daniella Ribeiro, que passa a constituir o Parecer da Comissão, o qual conclui pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida Provisória, bem como
pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela sua adequação financeira e
orçamentária; no mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 859, de 2018, na forma do
Projeto de Lei de Conversão apresentado, acatando-se as Emendas nºs 1 e 4, rejeitando-se as
demais Emendas.

Brasília, 9 de abril de 2019.

DEPUTADO RICARDO BARROS
Presidente da Comissão Mista
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 3, DE 2019
(Proveniente da Medida Provisória n° 859, de 2018)

Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, para
viabilizar a aplicação de recursos do
Fundo em operações de crédito
destinadas às entidades hospitalares
filantrópicas e sem fins lucrativos que
participem de forma complementar do
Sistema Único de Saúde.

O CONGRESSO NACIONAL decreta
Art. 1º A Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 6º Ao Ministério das Cidades, na qualidade de gestor
da aplicação do FGTS, compete:
......................................................................................” (NR)
“Art. 6º-A Caberá ao Ministério da Saúde regulamentar,
acompanhar a execução, subsidiar o Conselho Curador com
estudos técnicos necessários ao seu aprimoramento operacional e
definir as metas a serem alcançadas nas operações de crédito
destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como as
instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e
sem fins lucrativos que participem de forma complementar do
Sistema Único de Saúde.” (NR)
“Art. 9º-A O risco das operações de crédito de que trata o
§10 do art. 9º ficará a cargo dos agentes financeiros de que trata o
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§9º do art. 9º, hipótese em que o Conselho Curador poderá
definir o percentual da taxa de risco, limitado a três por cento, a
ser acrescido à taxa de juros de que trata o inciso I do § 10 do art.
9º.” (NR)
“Art. 9º-B As garantias de que trata o inciso I do caput do
art. 9º podem ser exigidas isolada ou cumulativamente. ” (NR)
“Art. 9º-C As aplicações do FGTS em operações de crédito
destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como as
instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e
sem fins lucrativos que participem de forma complementar do
SUS ocorrerão até o final do exercício de 2022.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2019.

DEPUTADO RICARDO BARROS
Presidente da Comissão Mista
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_ 2019,

em 08 de ab1

de_ 19. PubliqHe-se.

CONGRESS O NACIONAL
CONSELHO DE COMUNICA ÇÃO SOCIAL
2ª REUNIÃO (ORDINÁRIA) DE 2019
DIA 18 DE MARÇO, SEGUNDA-FEIRA, ÀS 10H, NO PLENÁRIO Nº 3 DA ALA
SENADOR ALEXANDRE COSTA.
Ata Circunstanciada da 2ª reunião (ordinária) de 2019 do Conselho de Comunicação
Social do Congresso Nacional, realizada em 18 de março de 2019, segunda-feira, às
1Oh, no Plenário nº 3 da Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do
Conselheiro Marcelo Cordeiro, destinada à seguinte Ordem do Dia: ITEM 1 -Audiência
com o Coordenador Geral de Comunicação Social do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações , Carlos Antunes Silva, e com o Secretário de Radiodifusão
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Elifas Chaves
Gurgel ; ITEM 2 - Informações sobre o Seminário "Violência contra Comunicadores e a
Ameaça à Liberdade de Expressão". Estiveram presentes os Srs. Conselheiros
Titulares: JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA, representante das empresas de
televisão; RICARDO BULHÕES PEDREIRA, representante das empresas de imprensa
escrita; TEREZA MONDINO, engenheira com notórios conhecimentos na área de
comunicação social; MARIA JOSÉ BRAGA, representante da categoria profissional dos
jornalistas; JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS DA SILVA, representante da categoria
profissional dos radialistas; LUIZ ANTONIO GERACE DA ROCHA E SILVA,
representante das categorias profissionais de cinema e vídeo; DAVI EMERICH,
MARCELO CORDEIRO e FABIO ANDRADE, representantes da sociedade civil.
Estiveram presentes os Conselheiros Suplentes JOÃO CAMILO JÚNIOR, JULIANA
NORONHA, MARIA CÉLIA FURTADO, SONIA SANTANA, PATRÍCIA BLANCO e
RANIERI BERTOLI.
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CN - 2

SECRETARIA DE REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR – SERERP
COORDENAÇÃO DE REGISTRO EM COMISSÕES – CORCOM

CCS (2ª Reunião)

18/03/2019
(Texto com revisão.)

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Bom dia. Havendo
número legal, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.389, de 1991, declaro aberta a 2ª Reunião,
Ordinária, de 2019, do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.
Convido o Conselheiro Davi Emerich para auxiliar os trabalhos da Mesa.
A pauta já foi enviada anteriormente para todos os conselheiros e trata de:
1 - leitura do expediente;
2 - Ordem do Dia.
Item 1 - Audiência com o Coordenador-Geral de Comunicação Social no Ministério da
Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Carlos Antunes Silva, e com o Secretário
de Radiodifusão do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Elifas
Chaves Gurgel;
Item 2 - Informações sobre o seminário "Violência contra comunicadores e ameaça à
liberdade de expressão";
3 - Relatório de andamento das Comissões Temáticas;
4 – Comunicações dos Conselheiros;
5 – Participação da sociedade civil.
O Presidente Murillo de Aragão comunicou impossibilidade de comparecimento a esta
reunião por conta de compromisso profissional no Canadá, motivo pelo qual presido a
reunião de hoje.
Em 7 de março, o Conselheiro Juca Silveira me informou que, por motivos
profissionais, não poderia comparecer a esta reunião. Assim, contaremos hoje com a
presença e o voto do Conselheiro João Camilo Júnior.
Em 25 de fevereiro, o Conselheiro Sidney Sanches informou que também não poderia
comparecer a esta reunião. O Conselheiro Sidney Sanches, como todo o mundo, está sem
suplente.
Esta reunião será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação
popular. Para isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou
perguntas podem fazê-lo por meio do Portal e-Cidadania, www.senado.leg.br/ecidadania e
do Alô Senado, através do telefone 0800-612211.
Comunico aos Srs. Conselheiros que temos sobre a Mesa da presidência para
apreciação a ata da primeira reunião de 2019, enviada com antecedência por e-mail a todos
os conselheiros.
Não havendo objeção, proponho a dispensa da leitura e discussão da ata.
Os Srs. Conselheiros que a aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovada a ata da 1º Reunião.
1 – Leitura do expediente
Audiência pública da Anatel.
Em 6 de março, a Anatel enviou a este Conselho convite para audiência pública com
a finalidade de debater a proposta de regulamento de fiscalização regulatória, decorrente
da reavaliação dos procedimentos de fiscalização, acompanhamento e controle de
obrigações, que será realizada no dia 20 de março de 2019, das 9h30 às 12h, no auditório
da sede da agência em Brasília. O convite foi encaminhado a todos os conselheiros por email.
Conforme deliberado na reunião anterior, o Presidente da Anatel, Leonardo Euler de
Morais, foi convidado a estar presente hoje conosco. O Presidente respondeu que não
poderia vir ao Conselho, na data de hoje, não seria possível por problemas de agenda.
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CN - 3

SECRETARIA DE REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR – SERERP
COORDENAÇÃO DE REGISTRO EM COMISSÕES – CORCOM

CCS (2ª Reunião)

18/03/2019

Questionado se preferia receber um representante da agência na data hoje ou se se
poderia aguardar pelo Presidente da Anatel em uma reunião do Conselho, o Presidente
Murillo de Aragão optou por aguardar a presença do Presidente Leonardo Euler de Morais
em data a ser agendada.
Também convidado o Diretor-Presidente da EBC, Alexandre Henrique Graziani Júnior
comunicou a impossibilidade de comparecimento por conta de compromisso profissional
anteriormente assumido.
Da mesma forma, foi convidado para esta reunião o Secretário Especial da Cultura
do Ministério da Cidadania, Henrique Medeiros Pires, no entanto, o Secretário informou que
participa hoje, no mesmo horário, da solenidade de posse do novo colegiado da Comissão
Nacional de Incentivo à Cultura, motivo que o impede de participar da nossa reunião. O
Secretário colocou-se à disposição para agendar sua participação em uma próxima
oportunidade.
Algum Conselheiro gostaria de se manifestar especificamente sobre esses assuntos
antes de passarmos para a Ordem do Dia? (Pausa.)
Vamos passar à Ordem do Dia. (Pausa.)
Temos agora uma audiência com o Coordenador-Geral de Comunicação Social do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Carlos Antunes Silva, que
está chegando, e com o Secretário de Radiodifusão do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, Elifas Chaves Gurgel.
Eu convido, então, o Dr. Elifas a participar da Mesa conosco, enquanto aguardamos
aqui a chegada do Dr. Carlos Antunes Silva. (Pausa.)
Esclareço que o motivo para o convite é apresentar ao Conselho de Comunicação
Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional previsto na Constituição Federal, instituído
pela Lei nº 8.389, de 1991, estabelecendo um canal institucional de realização com o
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Para tanto, eu vou passar a palavra inicialmente ao Secretário Elifas Chaves Gurgel
e, posteriormente, para o Coordenador Carlos Antunes Silva. Depois, abro a palavra aos
Conselheiros.
Dr. Elifas, nós gostaríamos que o senhor fizesse uma apresentação da sua Secretaria
para, depois, conversássemos com os representantes.
Com a palavra o Secretário Elifas.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL (Para exposição de convidado.) –
Bom-dia, Marcelo, bom-dia, senhoras e senhores! É uma satisfação poder participar desta
reunião e dizer que, para mim, em especial, estar exercendo a função de Secretário de
Radiodifusão pela segunda vez é uma satisfação muito grande.
A Secretaria de Radiodifusão está constituída por duas diretorias: a diretoria que trata
da radiodifusão comercial e a diretoria que trata das rádios educativas, das consignações
da União, da fiscalização e também das rádios comunitárias.
Assumi a função com o Ministro Marcos Pontes na Secretaria e temos muitos
assuntos a serem tratados.
Houve o 1º Fórum Nacional de Radiodifusão, ocorrido mês passado e em que tivemos
uma grande participação dos radiodifusores. Creio que tenha sido uma iniciativa relevante
no momento em que precisamos ouvir os radiodifusores, aquelas questões relevantes que
eles enfrentam. Neste momento foi importante, porque a gente percebeu que as novas
tecnologias são um grande desafio para o setor. A gente ouviu e agora estamos fazendo o
dever de casa. Em tudo aquilo que foi levantado nós estamos trabalhando com afinco de
forma a atender com a máxima prestação, a máxima precisão aquilo que foi apresentado.
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Entretanto, a gente entende também que, em virtude da legislação que trata da
radiodifusão ser de 1962, ela precisa ser, eu diria, revisitada. Acho que esse fórum, Marcelo,
é o ponto inicial para que a gente possa debater essa questão e levar às pessoas que
podem decidir sobre isso. Então, estamos aqui no Senado Federal, na Câmara dos
Deputados. Então, é o fórum que irá, em última instância, decidir sobre essa questão.
Nós estamos, no momento, buscando profissionais e pessoas que sejam capazes de
trazer essa questão para que possamos inicialmente apresentar o que nós queremos e, a
partir daí, dar início a uma ampla discussão. O fato é que nós queremos que a radiodifusão
brasileira se desenvolva cada vez mais, que as pessoas possam ter programações cada
vez com maior qualidade.
Eu creio que a nossa radiodifusão é uma radiodifusão de qualidade – destaques
internacionais comprovam isso. Agora, reconhecemos ainda que temos algumas questões
a serem resolvidas, como a questão das pessoas que estão perdendo seu emprego em
virtude de uma competição que precisa ser ajustada.
Nesses termos, então, Marcelo, Srs. Conselheiros, eu dou início, vamos dizer assim
a essa questão que para mim é de relevância fundamental. Então, uma radiodifusão
pujante. Eu costumo falar que quero iluminar este País com radiofrequência, que é uma
forma de comunicação universal e que atende ao cidadão com entretenimento e
informação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Dr. Elifas.
Eu comunico que temos à Mesa conosco o Coordenador-Geral de Comunicação
Social do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o Sr. Carlos
Antunes Silva, a quem dou as boas-vindas em nome do Conselho.
Explico que essa reunião, Dr. Carlos, tem o objetivo de travar esse primeiro
relacionamento do Conselho de Comunicação Social, que é um órgão assessor do
Congresso Nacional por onde passam os projetos que dizem respeito ao Capítulo V da
Constituição, que trata da comunicação. É um órgão que existe para defender a liberdade
de expressão, a liberdade de imprensa.
Nós queríamos, então, conhecer um pouco da Coordenação-Geral do Ministério da
Comunicação nas suas palavras. E depois abrimos a palavra aos Conselheiros.
Com a palavra o Dr. Carlos Antunes Silva.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA (Para exposição de convidado.) – Bom dia a
todos. E já antecipo as desculpas pelo atraso.
Hoje o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem se
preocupado com o diálogo com os radiodifusores. Como disse o Dr. Elifas, há pouco menos
de um mês, nós organizamos um fórum nacional de radiodifusão, o primeiro fórum. E a
gente tem notícia de que permitiu uma aproximação de diálogo, conhecendo as demandas
do setor. Até o próprio Ministro fez questão de participar de quase todo o evento, porque
ele entende a importância da comunicação social, dessa aproximação com o setor, e que
há grandes demandas que precisam ser discutidas com muita proximidade entre o Governo
e a sociedade civil.
E eu gostaria de dar os parabéns a esta Comissão.
Eu cheguei há pouco mais de 30 dias, e o Ministério está se estruturando com o Dr.
Elifas à frente desse processo para a gente conseguir essa aproximação e, com celeridade,
ouvir e atender às demandas de todo o setor.
Agradeço ao Marcelo a oportunidade. E o Ministério está à disposição. Nossos
departamentos estão sendo reestruturados e nossos sistemas também. Para recepcionar
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as demandas, também estão sendo recuperados ou melhorados, com algum upgrade, para
conseguir dar resposta a vocês e em conjunto participar e atender as demandas de todo o
setor.
Obrigado, pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Dr. Carlos
Antunes.
Eu abro a palavra aos Conselheiros que queiram fazer uso dela.
Com a palavra o Conselheiro Davi Emerich.
O SR. DAVI EMERICH (Para interpelar convidado.) – O Dr. Gurgel acabou jogando
nas nossas costas uma responsabilidade maior, porque seria muito melhor a gente debater
em cima de pontos colocados do que a gente gerar esse debate, mas também é outro
método que pode gerar bastante resultado.
Eu acho que o Conselho de Comunicação Social, como já se falou aqui, tem a sua
incumbência constitucional. E, na minha opinião, também não se pode cobrar muito de um
Governo que está iniciando, ou seja, é um Governo que está iniciando com uma abordagem
nova, discorde-se dela ou não, inclusive com clivagens ideológicas bastante diferenciadas
em relação ao último governo, em relação aos governos anteriores. É um setor muito
complicado, de muitos interesses, no mundo tecnológico cambiante, em que a cada mês,
a cada ano há tecnologias diferentes. Então, na minha opinião exigir do Governo que já
trouxesse propostas prontas para a radiodifusão no Brasil em consonância com as ideias
do novo Governo seria pedir demais.
Só para abrir o debate, eu faço uma questão geral: o que o Ministério vem fazer, que
novidade o Ministério já apresenta, se já está alinhada, se já há documentos básicos,
documentos preliminares sobre uma nova política nessa área de radiodifusão? Se já há
alguma coisa de concreto e, se existe, como que o Governo pretende levar esse debate à
sociedade brasileira?
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Secretário Elifas.
O SR. DAVI EMERICH – Faço aos dois, se os dois puderem.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – No momento, nós não temos
ainda um projeto de política acerca dessas propostas iniciais. A minha percepção é de que
há necessidade em função das demandas que tenho recebido dos radiodifusores. Então,
há várias questões a serem abordadas. Estamos concluindo, ainda estamos em processo
de migração AM/FM, está é uma questão. O que fazer com a AM? Nós temos que pensar
daqui a 30 anos. Então, políticas têm que resistir ao tempo. Nós temos que pensar à frente.
Então, no momento nós não temos ainda definida uma política acerca desse tema,
embora estejamos colhendo as informações necessárias para que as políticas sejam
aderentes ao interesse público e para que os radiodifusores possam cada vez mais crescer,
gerar emprego e qualidade de vida.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Dr. Carlos Antunes.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – O 1º Fórum Nacional de Radiodifusão, acredito,
abriu um caminho, já apresentou a disposição do Governo e também do MCTIC em se
aproximarem dos radiodifusores para apresentarem as demandas mais essenciais, Dr.
Elifas, neste primeiro momento, do setor. Não havia uma questão dos governos anteriores
ou talvez uma aproximação tão rápida assim. Em menos de 60 dias, a gente conseguiu
preparar um fórum nacional para ouvir todos os radiodifusores do País, que foram
convidados e compareceram ao fórum. Criamos uma articulação.
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O caminho, como o Dr. Elifas falou, ainda não está claro, mas há a disposição do
Ministério. Acredito eu, Dr. Elifas, que a gente abriu, num primeiro momento, uma consulta
pública para atender algumas demandas do setor.
Uma parte também, a intenção do Governo foi desburocratizar essa questão de
acesso, dos processos. A gente tem muita coisa parada, acredito eu, na Secretaria de
Radiodifusão, e está a cargo do Dr. Elifas cuidar para que o radiodifusor tenha uma resposta
mais célere por parte do Ministério ou talvez também até do próprio Governo.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Dr. Carlos.
Conselheira Maria José.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA (Para interpelar convidado.) – Bom dia a todas e a
todos.
Bom dia Sr. Carlos, bom dia Sr. Gurgel. Obrigada por atenderem ao convite deste
Conselho.
Eu teria uma questão pontual e uma questão mais geral. Apesar de os senhores já
terem dito que o Governo está ainda em fase de estudos, eu pergunto, no geral.
Geralmente, todo o governo, quando assume, já tem um plano de governo. Inclusive,
para ser eleito, um governo tem que apresentar as suas propostas para a sociedade como
plataforma, que vai fazer com que essa sociedade decida por uma proposta ou outra. Então,
eu insisto na pergunta: na área das comunicações, o Governo que assumiu não tem
nenhuma proposta de Governo para ser implementada?
Essa é uma questão geral.
E uma questão específica sobre o primeiro fórum de radiodifusores, que o Ministério
realizou, eu queria que os senhores, se possível, expusessem quais foram ou quais são as
demandas apresentadas pelo setor de radiodifusão, já que o fórum foi para isso, para ouvir
o setor de radiodifusão, e como o Governo pretende trabalhar essas demandas, se vai ouvir
outros segmentos... Inclusive, como sou representante do segmento dos trabalhadores,
como fica a oitiva do segmento dos trabalhadores para essas proposições que o Governo
está discutindo no campo da radiodifusão?
Também ainda sobre o seminário, se existe uma proposta de continuidade e, se não
tem proposta de continuidade, se o seminário se esgotou, como vai se dar o debate. O Sr.
Carlos tratou de uma possível consulta pública, mas antes de uma consulta pública, como
que o Ministério pretende estabelecer, se é que pretende estabelecer, o debate com os
outros segmentos?
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Secretário Elifas
primeiro? (Pausa.)
Secretário Elifas.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Sra. Maria José, muito obrigado
pelas suas questões. Eu anotei aqui. Se eu me esquecer de alguma, a senhora, por favor,
cobre novamente.
Do ponto de vista de quando se fala em políticas públicas para o setor de
comunicações, não posso falar aqui diretamente pelo Presidente da República, mas eu
posso falar pela Secretaria de Radiodifusão, posso falar as orientações do Sr. Ministro
Marcos Pontes, no sentido de desenvolver cada vez mais o setor de radiodifusão. Essa é
a orientação que ele transmitiu aos secretários, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar.
Como falei há pouco, esse seminário teve a finalidade de ouvir a comunidade, como
ele fez também com a comunidade científica, o Ministério ouviu os cientistas para entender
as suas demandas.
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Bom, a questão dos trabalhadores do setor para nós é muito importante. Eu costumo
dizer, acho que ninguém vai discordar do que eu vou falar, que a essência de tudo está nas
pessoas. Então, quem faz o setor são as pessoas, elas são o bem maior do setor, elas têm
que ter um tratamento adequado.
No fórum, quando nós estabelecemos a nossa programação, houve o
questionamento sobre essa possibilidade de se inserir a questão dos trabalhadores do
setor. E isso vem ao encontro de uma outra resposta que eu vou falar: esse foi nosso
primeiro fórum – foi colocado primeiro que nós teremos outros fóruns –, certamente, no
próximo fórum – já foi um compromisso que eu assumi com as entidades que nos
questionaram acerca desse tema –, nós iremos inserir essa questão. Então, nós
pretendemos dar continuidade aos nossos fóruns. A questão das pessoas, como falei há
pouco, a gente quer que as pessoas tenham emprego, emprego de qualidade, que
produzam os seus conteúdos, que possam divulgar as suas marcas, as empresas utilizando
o nosso setor de radiodifusão.
Outra questão, senhora falou, se a continuidade... Já falei sobre a continuidade do
setor, a questão dos trabalhadores.
Eu gostaria de abordar aqui acerca da sua colocação, Sra. Maria José: o que eu
pretendo fazer incluindo a questão das pessoas? Eu pretendo ouvir as pessoas que
assistem aos programas de televisão e as pessoas que ouvem os programas de rádio: o
que essas pessoas querem do setor? Isso é importante para a gente possa traçar uma
política aderente ao interesse público. A gente ouve falar... Quer dizer, quando eu estava
no Conselho Diretor da Anatel, a gente estabeleceu lá o que se chama de qualidade
percebida do serviço telecomunicações. Eu pretendo fazer algo semelhante com a
radiodifusão. Qual a percepção do radiouvinte, do telespectador daquele conteúdo que está
consumindo. Esta é uma questão que eu pretendo também abordar.
Acho que esse fórum, esse conselho é importante ponto também para a discussão
desse tema.
Essa é uma questão que eu pretendo abordar.
Mais algum tema de que eu não falei?
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Eu perguntei, se possível, se vocês trouxeram, ou
têm pelo menos alguns pontos de memória, quais são as principais reivindicações que os
radiodifusores apresentaram.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Uma das principais reivindicações
dos radiodifusores foi quanto à questão que eles consideram uma assimetria regulatória do
ponto de vista de quem produz conteúdo utilizando os meios de comunicação, como dizer,
pelos celulares, redes sociais, e o que há de regulamentação no que se refere à
radiodifusão da forma como ela está estabelecida em lei. Então, essa foi uma grande
questão debatida.
Nós debatemos também questões da migração, as possíveis interferências que
podem ocorrer. Então, foram vários temas debatidos, mas eu destacaria esse tema como
o principal, que aflige exatamente porque isso, podemos dizer, é uma divisão de receitas
que o setor considera que está desequilibrada. Então, quando eu falo em rever a legislação,
eu me refiro também a rever esse convívio das mídias sociais com o setor de radiodifusão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Eu passo a palavra
para o Carlos Antunes.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – Primeiro, foi o Nacional de Radiodifusão. A
gente tinha a programação inicial de 150 participantes; a gente mudou para uma segunda
fase agora com 400 participantes e, no final, a gente chegou em torno de 600 participantes.
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Além dos pontos que o Dr. Elifas comentou, a gente teve uma pluralidade de ideias e
de sugestões apresentadas pelos radiodifusores. A gente está compilando alguns dados
até para apresentar alguma coisa mais concreta para vocês. A gente ouviu também as
demandas das rádios comunitárias, a questão da migração e interferência de espectro da
migração da Rádio AM/FM; a gente ouviu todos os setores, desde os produtores de
conteúdos, os empresários de comunicação e também uma parte da classe trabalhadora,
que também queria ouvir um pouco a palavra do Ministro e do Secretário.
Eu queria deixar este registro aqui de que foi ampla a discussão, em um dia inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Dr. Carlos.
Conselheiro Ranieri Bertoli.
O SR. RANIERI BERTOLI – Bom dia a todos! Eu gostaria de cumprimentar o Dr.
Elifas e o Dr. Carlos Antunes, que estão aqui presentes.
Eu gostaria de abordar um tema que aflige todos os radiodifusores, que é essa
concorrência desleal entre a rádio comercial e a RadCom. Observamos, nos últimos dez
anos, uma proliferação de mais de 3.850 emissoras de rádios comunitárias. E cito, como
reconhecimento do Presidente da Abraço, que 70% dos Municípios brasileiros, com
população entre 5 e 20 mil habitantes, não são rentáveis para rádios comerciais. É uma
grande verdade. E a grande verdade é que, nesses mesmos Municípios, houve uma
proliferação de rádios comunitárias que estão destruindo economicamente e, por
consequência, acabando com uma classe trabalhadora de grande força.
Há o entendimento da Lei nº 9.612, que impede que as rádios comunitárias façam
comercialização, mas, infelizmente, a realidade é bem diferente. Somente em Santa
Catarina, temos ajuizadas e já ganhas em juízo mais de 66 emissoras que comercializam
identicamente as rádios comerciais, numa concorrência extremamente desleal.
Se eu retorno a dez anos atrás, normalmente uma emissora de rádio tinha entre 22 e
28 funcionários, e hoje, quando são emissoras de sucesso, trabalham com 13 profissionais.
Houve um achatamento da classe trabalhadora, da qualidade dos serviços e,
principalmente, no interior, onde há sempre uma divisão política de "a" e de "b", a rádio
comercial não pode ser nem "a" nem "b"; então, ela ficou independente. Com isso, se
machucou a classe política, que está reconhecida, inclusive pelo Presidente, quando houve
uma mudança na forma de atuar, no corpo a corpo junto aos Parlamentares. E os
Parlamentares conseguiram um canal de comunicação para fazerem a sua política, vamos
falar assim. Isso tem interferido diretamente, inclusive na legislação e nas mudanças da lei
que houve nos últimos tempos aqui, como o aumento de potência da rádio comunitária, o
que é um absurdo.
Fiquei extremamente feliz quando o Ministro Marcos Pontes teve a coragem de fazer
este primeiro seminário, um seminário que vai, sem dúvida alguma, se expandir para os
Estados através das entidades estaduais, através dos sindicatos de empregados e de
empregadores. O que nós estamos aqui querendo colocar, Sr. Presidente; Dr. Elifas e Dr.
Carlos, é que a radiodifusão precisa ter o cumprimento da lei. Lamentavelmente a lei não
está sendo cumprida.
Lembro as paixões da época da abertura das rádios comunitárias, do seu objetivo, lá
na USP, lá no motor da piscina, que iniciava a rádio pirata, nos bons tempos em que se
dizia que não havia a possibilidade de comunicação, mas me preocupa muito quando vejo
3.850 emissoras de rádios comunitárias serem implantadas em menos de dez anos e o
pedido final do Presidente da Abraço, quando ele solicita o fim das restrições para a
participação de partidos políticos e integrantes de diretórios de partidos na gestão das
rádios comunitárias, em que o DNA já está colocado.
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São essas as minhas colocações.
Entendo que nós precisamos regulamentar e deixar muito claro o que uma pode fazer
e o que a outra não pode fazer, em homenagem aos profissionais de qualidade, que
somente uma emissora com uma situação financeira estável pode proporcionar aos seus
profissionais.
Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Secretário Elifas.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Ranieri, obrigado pelas suas
palavras.
A Lei nº 4.117, de 1962, estabelece como crime a irradiação sem que seja autorizada
pelo Poder Público; a 9.472, a LGT, de 1997, também confirma o crime de irradiação sem
a devida autorização pelo Poder Público.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações tem lá uma das
diretorias que trata de fiscalização. A nossa diretoria que trata desse assunto não aborda a
questão específica, quer dizer não realiza a fiscalização específica quanto à irradiação.
Quem realiza essa atividade é a Anatel, por meio de convênio com o Ministério.
Então, nós temos um convênio, pois a Anatel tem os instrumentos, equipamentos e
tem o corpo técnico específico para realizar essa operação. E têm sido feitas muitas
operações pela Anatel, alguns sabem até que com risco de vida para os próprios servidores,
em que eles precisam, muitas vezes, estar acompanhados por força policial para cumprir
com o seu dever de interromper uma transmissão ilegal.
Não há dúvida de que a gente tem que buscar o cumprimento da lei. As rádios
comunitárias, estabelecidas pela Lei nº 9.612, têm que cumprir o que está escrito. Quando
foi estabelecida a lei, existia todo um arcabouço legal que diz exatamente o que ela pode
fazer e de que forma ela pode fazer. Então, qualquer coisa que não seja aderente ao que
está na lei está sujeita às ações legais que sejam pertinentes quanto à infração ou, como a
própria lei determina, ao crime de irradiação não autorizada.
Então, têm sido feitas muitas ações da Anatel. Naturalmente essas ações são
coordenadas junto com o Ministério; existe um trabalho coordenado, em que nós
informamos. Independentemente disso, também ocorrem as denúncias que chegam a nós
e chegam à Anatel.
Então, a nossa parte de fiscalização recai na parte de conteúdo não no sentido
específico, e sim no que ela tem que transmitir, como, por exemplo, a transmissão da Voz
do Brasil, como a transmissão de propagandas em intervalos, a parte de informação, a não
emissão de proselitismo político, coisas desse tipo. A Secretaria de Radiodifusão trata
também dessa parte de fiscalização.
Quanto à questão do projeto que acho que aqui no Senado é chamado de potência,
isso vai nos trazer a necessidade de rever toda a nossa organização em termos de espectro
radioelétrico, principalmente nas grandes cidades, onde um aumento de potência significa
que vai haver interferência com as rádios comerciais ou até mesmo entre elas. Então, a
gente tem que tratar desse assunto. Isso causa um transtorno para o setor, porque as
receitas são de uma rádio outorgada que pagou ao Poder Público para poder funcionar, e
a rádio comunitária não tem custo. Na rádio comunitária, a pessoa não precisa pagar pela
outorga.
Então, eu concordo plenamente que a lei deve ser aplicada, e nós vamos envidar
todos os esforços nesse sentido.
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Eu tenho recebido algumas associações de rádios comunitárias e elas se declaram
ser aderentes integralmente ao cumprimento da lei e estão dispostas a colaborar. Mas
existem pessoas que insistem em não cumprir o que a lei determina.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Sr. Carlos Antunes, o
senhor tem alguma coisa a acrescentar?
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – O Dr. Elifas complementou muito bem. Eu só
queria ressaltar que a gente acompanha a mobilização da sociedade civil acerca do tema
e também a participação muito ativa nesse assunto em campanhas de esclarecimentos, em
campanhas institucionais, que têm sido veiculadas na TV aberta, nas rádios, destacando a
questão do cumprimento da legislação e também conscientizando a sociedade sobre o
tema, até mesmo aproximando o cidadão comum para que ele tenha um pouco mais de
ambientação e conheça um pouco a legislação, como funciona. Até peço que isso continue,
pois é muito importante, porque vocês alcançam uma ponta, não é? A gente está no
Ministério ou está no Governo, formulando as campanhas, a participação de todos, e faço
um pedido para que a gente estreite esse laço nas campanhas institucionais e de
informação ao cidadão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro José
Antônio.
O SR. JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS DA SILVA – Bom dia a todos e todas!
Ouvindo assim, faz com que a gente tenha várias reflexões aqui. Dr. Elifas, o
seminário é de suma importância. Aí a gente tem que fazer uma cobrança, porque nós, que
representamos os trabalhadores radialistas no Brasil, não fomos convidados. Por isso, nós
não entendemos que os trabalhadores estavam ali representados, porque não houve a
nossa participação, nem de nenhum sindicado de radialista no Brasil. Entendemos que o
Ministério ouviu prioritariamente os empresários radiodifusores, inclusive a Associação
Brasileira de Rádios Comunitárias, e nós gostaríamos de ser ouvidos. Nós estamos
perdendo os nossos postos de trabalho. E aí, dito pelos empresários do setor, estão as
novas tecnologias. As novas tecnologias, que deveriam gerar novos postos de trabalho
nessas empresas, estão gerando desemprego. Então, nós precisamos ser ouvidos pelo
Ministério.
Outra coisa que a gente precisa desmistificar é que rádio comunitária traz malefício
para a sociedade brasileira, retirando inclusive recursos das empresas de comunicação.
Não é real isso! É possível todas conviverem dentro do equilíbrio e do respeito. É possível.
Nós não podemos jogar a responsabilidade do desemprego, a responsabilidade de falta de
investimento no setor de radiodifusão comunitária. Não podemos jogar. Nós precisamos
entender o que está acontecendo para poder trazer o equilíbrio discutido com a sociedade.
É preciso fazer isso.
Então, a reivindicação dos trabalhadores radialistas é que nos convoquem, nos
convidem, nos chamem para o diálogo também e que não façam como outros governos
fizeram de editar decretos modificando leis, prejudicando os trabalhadores, sem sequer
ouvir os trabalhadores. Foi editada uma medida provisória modificando a profissão de
radialista no Brasil, reduzindo de 94 para apenas 25, sem nenhum diálogo com os
trabalhadores, ouvindo apenas os radiodifusores.
Então, este Governo não pode continuar cometendo os erros de outros Governos,
sem ouvir a sociedade.
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Lembro que, em 2010, foi realizada a I Conferência Nacional de Comunicação com o
segmento de radiodifusão brasileira, incluindo os trabalhadores, incluindo a sociedade e o
Governo para debater políticas públicas de comunicação.
Então a minha pergunta é: este Governo pretende, tem a pretensão de realizar uma
conferência ouvindo o conjunto da sociedade?
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Secretário Elifas.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Conselheiro José Antônio, mais
uma vez, obrigado pela abordagem da questão, que eu considero, como já falei há pouco,
importantíssima, que é aquilo que move toda a radiodifusão, que são as pessoas. Respeito
profundamente o trabalho dos radiodifusores, das pessoas que efetivamente fazem a
radiodifusão.
Na construção da pauta, eu recebi oportunamente a manifestação dos trabalhadores
e eu estava disposto até mesmo... Eu já tinha ajustado a agenda, quer dizer, nós tínhamos
uma agenda que ia até às 18h10. Os trabalhadores quiseram o espaço e eu dei o espaço
de mais meia hora. Termino às 18h40, para mim não há nenhum problema. Mas a decisão
do grupo, da organização, preferiu... Então vamos deixar para um próximo fórum. Isso
independe de vocês irem ao meu gabinete conversar sobre esse tema. Então, eu coloco o
meu gabinete desde já à disposição, as minhas portas estão sempre abertas a ouvir as
pessoas.
Como temática, apenas complementando... O nosso Ministro Marcos Pontes é de
ouvir as pessoas. Então a gente não vai tomar nenhuma decisão sem ouvir as pessoas,
sem ouvir quem é afetado por alguma decisão. Você pode ter essa certeza da nossa parte.
Então, essa iniciativa do Ministro Marcos Pontes de realizar o fórum teve essa
finalidade. Mas, independentemente de um próximo fórum, vocês já podem... Você, a Sra.
Maria José, terei prazer em recebê-los para conversar e aprofundar esse tema e ver o que
que eu posso fazer para harmonizar toda essa questão.
Você falou da questão das rádios comunitárias que tiram emprego. Eu acredito que
não, eu creio que não. Até, em algumas situações, as rádios comunitárias formam algumas
pessoas que migram para a rádio comercial. Tenho algumas informações de que as
pequenas rádios comunitárias seriam quase que um laboratório, haveria ali a criação de
mão de obra.
Mas os representantes das rádios comerciais se ressentem é do fato de que muitas
pessoas que têm o canal de rádio comunitária aumentam sua potência indevidamente e
fazem outras atividades não previstas em lei. Isso é que normalmente eles vêm a mim
questionar.
Bom, o que eu posso falar é que a disposição do Governo de ouvir as entidades é
total. Eu falo pela Secretaria de Radiodifusão e posso falar o que o Ministro Marcos Pontes
falou, na nossa abertura, quanto a ouvir as pessoas que são afetadas pelas atividades do
Ministério.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Sr. Carlos Antunes.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – Agradeço ao Conselheiro José.
Você menciona muito bem a Conferência Nacional de Comunicação em 2010. Eu
participei da edição nacional e também participei das edições estaduais, representando...
Enquanto sociedade civil, eu participei na Alesp... Houve três ou quatro dias de discussão,
de debate, de aprofundamento de ideias. Eu acho interessante, eu acho que é um caminho
sobre o qual a gente pode até conversar depois, se o Secretário quiser assim, para ter
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acesso a esse documento. Talvez até a gente converse ou conte com o apoio de vocês
para dar uma renovada nesse documento e atender as demandas atuais. Eu acho
importante que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, acho que, talvez, seja
um caminho que foi feito em 2010, na conferência.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado.
Conselheira Sonia Santana.
O SR. SONIA SANTANA – Muito bom dia.
Agradeço a presença do Secretário e do Coordenador.
Também compactuo com a mesma estranheza da Maria José. A nossa expectativa
realmente... Até por falta de informação sobre os projetos de Governo, sobre os planos de
Governo, não temos uma visão clara do que se pretende em termos de manutenção das
estruturas da comunicação no Brasil, da disseminação dela, do financiamento dessa cultura
toda, não só da radiodifusão, como do audiovisual e do setor da cultura como um todo.
Preocupa-nos a questão de financiamento das rádios comunitárias, que, sim, são
muito importantes, porque elas atuam onde a rádio comercial não tem espaço para atuar.
Então, elas precisam ser valorizadas e financiadas, porque elas podem ser realmente um
celeiro para as rádios comerciais. Elas deveriam ter mais condições de autofinanciamento
para que não fossem tão dependentes de uma estrutura de governo, do dinheiro
governamental, condições que lhes permitissem ser laicas, ou seja, a gente prega que a
cultura, toda, não tenha viés ideológico, seja laica em todos os sentidos. Isso é fundamental
para a disseminação, para que não haja viés ideológico somente nas... Que se olhe por
outro lado o viés ideológico e também que se olhe pelo viés ideológico que se pretende
colocar por este Governo, onde nós estamos sentindo que há um medo da esquerda. Não
entendemos o porquê de tanto medo. Nós podemos ser participativos, podemos colaborar.
Na medida em que nós temos um Governo que foi eleito, estamos todos lutando para que
ele tenha sucesso, porque nós não temos esse entendimento de que...
Precisamos de uma participação realmente da sociedade. Sentimos falta de planos
de governo para realmente podermos debater. Quanto mais o Governo se manifestar, vir a
público em pronunciamentos, usando a radiodifusão, usando todos os meios de
comunicação possíveis à disposição... Isso deixaria todo o mercado, do audiovisual e da
comunicação como um todo, com mais tranquilidade para entender e até poder colaborar
em outros setores. Preocupa-nos o crescimento, preocupa-nos o investimento em
educação e em formação técnica, formação profissional. Nós estamos buscando isso, é
muito importante.
Hoje nós precisamos cada vez mais, tanto no audiovisual, que é o setor que eu
represento – represento os trabalhadores do audiovisual... Preocupa-nos a formação, a
formação técnica, a possibilidade de você ter importação de equipamentos, ou a
nacionalização desses equipamentos, a um custo razoável, de modo a permitir realmente
a inovação tecnológica que se diz pretender.
Houve o corte das funções dos radialistas, foi um ataque brutal, sem realmente
nenhuma consulta. Esse é um medo que nós temos, essa concentração de funções sem a
devida requalificação, a remuneração.
Então, realmente, nós estamos aqui mais esperando ouvir as propostas e
gostaríamos sempre que se lembrassem dos trabalhadores no momento da formação das
políticas sociais e das políticas públicas. Representamos todos nós aqui os trabalhadores.
Esperamos um olhar mais suave do Governo em termos da qualidade de vida, da
preservação dos direitos dos trabalhadores em todos os setores em que nós atuamos.
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A radiodifusão gera muitas divisas, gera muito trabalho e tem possibilidade de gerar
mais e de ser mais... Como eu diria? Nós temos muitas rádios religiosas, um excesso de
rádios religiosas, isso em todos os sentidos: temos rádios religiosas católicas, temos
evangélicas. Isto é importante também: você ter um equilíbrio da concessão na área
religiosa também, todos os segmentos serem ouvidos.
Então, acho que o Secretário tem bastante trabalho nesse sentido de achar um
equilíbrio de forças, de manter o setor todo unido e, principalmente, alinhado com ideias
que o Governo possa nos trazer, de modo a que a gente se sinta instado a colaborar.
Nós estamos todos, como representantes dos trabalhadores, buscando uma forma
de colaborar com este Governo. Não queremos o fracasso dele, porque o fracasso dele
significa o fracasso do trabalhador. Isso realmente é inaceitável para a gente. Nós
precisamos que o Governo permita que nós participemos e que se abra a toda sociedade
para que possa ser ouvido, mas que nos dê a palavra também.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Secretário Elifas, por
favor.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Sra. Sonia Santana, muito
obrigado por suas palavras.
Para abordar a questão, é importante a gente ressaltar que a comunicação no Brasil
está segmentada. No Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações consta
uma parte. A minha secretaria especificamente trata das outorgas de radiodifusão. A
senhora abordou temas que são bastante relevantes, mas que envolvem outros setores da
administração pública. São temas que lhe causam preocupação, e eu estou, assim,
aderente ao seu pensamento, à sua preocupação, eu estou de acordo com a sua
preocupação. Nós temos que buscar uma solução que seja harmônica, como a senhora
falou, para que essa questão da comunicação no Brasil tenha, cada vez mais, uma
concertação adequada à nossa sociedade.
A diversidade das ideias que nós temos quando se fala em questão de muitas rádios
religiosas e que podem... Isso tem que ser discutido, tem que ser discutido para que a gente
possa ter políticas públicas que possam atender à nossa sociedade.
Então, é só para a gente pontuar até onde eu posso chegar. O que eu posso fazer,
como Secretário de Radiodifusão, é propor as políticas públicas no que se refere às
outorgas. Então, nisso, a senhora pode ter certeza de que conta integralmente com o meu
apoio.
Fico feliz com o seu pronunciamento, porque queremos, efetivamente, que este País
dê certo. Estamos trabalhando com bastante afinco para que tenhamos, cada vez mais, o
desenvolvimento, em meu setor especificamente.
Então, o Ministério trata da parte de outorga de radiodifusão e da parte de outorga,
podemos dizer, da parte de telecomunicações, que é uma parte também bastante
importante e que afeta...
A senhora é da parte do audiovisual e há um setor que trata especificamente da parte
do audiovisual, onde há, vamos dizer assim, um certo entrelaçamento quando a gente fala
do setor de radiodifusão. Qualquer coisa que envolva o setor de comunicação na parte de
audiovisual também tem relação, porque a minha secretaria trata dessa veiculação; quer
dizer, a outorga do canal está sujeita à minha pasta, a Secretaria.
A questão do financiamento das rádios comunitárias. Atualmente a lei prevê que elas
podem ter um apoio cultural – assim é conhecido, é a forma existente, foi definido em lei.
Podemos melhorar? De que forma? Como eu falei há pouco, a gente precisa abordar essa
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questão e discutir como seria melhor. Em localidades onde não se tem nenhum meio de
comunicação: como abordar? No ano passado foi promulgada uma lei da parte de
retransmissão de rádio na Amazônia Legal, para atender aquela região imensa deste País.
E nós estamos tratando da regulamentação dessa lei para que as pessoas possam ter
acesso à informação em localidades extremamente remotas.
Então eu creio que cabe, sim, a nós, Governo, permitir essa equidade do ponto de
vista do atendimento à população. Então, esse equilíbrio da prestação do serviço em
atendimento ao cidadão, nós temos essa grande responsabilidade.
Deixem-me ver se falta falar mais alguma coisa.
A questão dos planos de governo. O plano de comunicação extrapola a minha
secretaria, eu não tenho como abordar essa questão, mas eu considero que é de extrema
importância e tem reflexo na Secretaria de Radiodifusão.
Bom, eu acredito que abordei os temas que a senhora falou. Não sei se há alguma
coisa que eu tenha deixado de falar e que a senhora gostaria que eu falasse...
O SR. SONIA SANTANA – Não.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Está bom. Muito obrigado então.
Tenha um bom dia!
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Coordenador Carlos
Antunes.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – Quero agradecer às questões apontadas pela
Sonia Santana.
Pontualmente, eu posso adiantar que, há três semanas, nós tivemos uma reunião
com o Ministro interino, Dr. Celestino Todesco – e conosco o Christian Castro, que é o atual
Presidente da Ancine –, que...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – É verdade. Inclusive ele se ofereceu para ser
um ator partícipe dessa construção nas questões que você abordou: questão de
funcionamento, questão do audiovisual. Ele se colocou muito disposto a participar conosco
na construção desse tema, desse assunto.
O SR. SONIA SANTANA (Fora do microfone.) – Só não esqueça dos trabalhadores,
por favor.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – Não... (Risos.)
Foi uma questão que foi conversada, mas a gente quer ouvir todo o setor...
O SR. SONIA SANTANA (Fora do microfone.) – Isso aí não se faz com pessoas.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – É verdade. Então, da parte da CoordenaçãoGeral, o que eu posso adiantar é isto, que a Ancine se prontificou a participar conosco
dessas construções de políticas públicas, inclusive para os trabalhadores.
O SR. SONIA SANTANA – Por favor, eu agradeço.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira Tereza
Mondino.
A SRA. TEREZA MONDINO – Bom dia a todos.
Eu queria cumprimentar o Dr. Elifas e o Coordenador Carlos.
Eu queria mencionar que eu participei do fórum que o Ministério organizou e queria
cumprimentar o Ministério por essa iniciativa, foi realmente bem interessante. Essa
disposição de ouvir do Ministério, eu achei muito elogiável, porque o setor às vezes se
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ressente de não conseguir ser ouvido. Foi uma grande oportunidade, e eu acho que o
desmembramento disso, os próximos passos desse primeiro fórum, vai ser determinante
para a gente analisar realmente seus resultados. Então, é bem importante que vocês
cataloguem tudo o que foi falado, chamem agora todos, para detalharem melhor cada coisa
que vocês ouviram ali – acho que foram muitos assuntos abordados – e deem continuidade,
realmente, agora, para a demanda do pessoal, para os trabalhadores do setor, em outros
fóruns, também aprofundando tudo o que foi levantado. Queria cumprimentar muito o
Ministério por essa iniciativa.
Eu queria fazer um comentário, já que surgiu o assunto da rádio comunitária. O
senhor ouviu aqui diferentes visões da mesma coisa. Então, me preocupa bastante. Eu sou
engenheira, eu estou aqui como técnica, engenheira, e, na visão técnica, esses projetos
que estão tramitando, principalmente esse projeto de aumento de potência e aumento dos
canais, causam bastante preocupação, tecnicamente falando. E não só tecnicamente
falando, mas... Essa convivência com aumentos de potência, à medida que a rádio
comunitária fica muito parecida com a rádio comercial, aumenta os problemas que já
existem.
Aliás, eu queria só fazer uma pequena correção: a rádio comunitária não atua onde a
radiodifusão não atua. Não só. Ela atua em algumas cidades onde a radiodifusão não atua,
mas também atua em cidades onde a radiodifusão atua. Daí é que surgem os problemas
e, com essa reivindicação de fazer uma rádio comunitária cada vez mais parecida – em
termos de potência, cobertura – com uma emissora de radiodifusão, eu acho que a
tendência é os problemas aumentarem, não só técnicos – aí eu não tenho a menor dúvida
–, mas também relativamente a outros problemas apontados aqui pelos radiodifusores.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Elifas.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Sra. Tereza, muito obrigado por
suas palavras de incentivo a nós no sentido de ouvir a sociedade, de ouvir a comunidade
de radiodifusores. Isso, para nós, é apenas um motivo para que a gente faça o nosso
segundo fórum. Espero, nesse segundo fórum, já prestar contas – é o que eu falo para os
radiodifusores que têm me visitado lá no gabinete: prestar contas do que foi dito naquela
oportunidade, nesse nosso primeiro fórum. Entendo realmente e concordo com a senhora
no que diz respeito às questões que são muito próximas: até onde vai a rádio comunitária,
até onde vem a rádio comercial, essas interferências mútuas que estão ocorrendo, muitas
vezes, até por ações que estão em desacordo com a legislação; outras questões que são
importantes, a gente já comentou aqui, da necessidade de a gente discutir isso com mais
cuidado: a questão do aumento de potência pode trazer consequências técnicas para a
revisão de toda a distribuição de um espectro que já é bastante, vamos dizer assim,
competitivo nas grandes cidades – nas cidades pequenas e cidades com menor quantidade
de habitantes, não diria que seja problema.
Então, muito obrigado por suas palavras. Bom dia.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Coordenador Carlos
Antunes, o senhor tem alguma coisa para acrescentar?
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA (Fora do microfone.) – Acho que é uma questão
mais técnica, não?
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – O.k. Então, passo a
palavra ao Conselheiro Davi Emerich.
O SR. DAVI EMERICH – É, eu peguei a palavra como primeiro só para levantar a
bola, mas agora vou externar algumas opiniões.
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O Gen. Mourão, recentemente, de forma muito jocosa, sobre uma questão de um
decreto, brincou e falou: "Perdeu, playboy!" Ele se referia a si mesmo: "Perdi, o que que eu
vou fazer? Perdeu, playboy!" O Almir Satter – em sua música, acho, Seguindo em Frente –
usa um conceito sobre natureza que eu vou substituir por mercado: "Pois o mercado é isso,
sem medo, nem dó, nem drama." Ou seja, se quer um governo liberal, se quer um país
liberal, tem que aplicar o liberalismo até as suas últimas consequências. As pessoas têm
que estar preparadas para ganhar, têm que estar preparadas para fechar e empresas têm
que estar preparadas para ganhar dinheiro e empresas têm que estar preparadas para
fechar por não ganhar dinheiro.
Então, eu coloco isso muito em cima desse debate da rádio comunitária e da chamada
rádio comercial – e TV também, mas principalmente rádio. A questão da rádio comercial e
da rádio comunitária é um problema de conceito: uma puxa, principalmente nas
comunidades pequenas, uma participação política – quando eu falo política, não é de
militância política; é no sentido comunitário – e a comercial não tem necessariamente essa
obrigação. E a lei que está aí coloca essas diferenças com muita clareza, ou seja, qual é a
competência da rádio comercial – e aí eu discordo do Ranieri, que diz que fala para A e B;
não, a rádio comercial tenta falar mais para A ou mais para B, e também tem muito domínio
de igrejas e de políticos, então ela não é tão pura quanto o Ranieri quer colocar.
As rádios comunitárias, que nasceram de um conceito que eu acho que é correto... E
eu acho que nós temos de forçar as rádios comunitárias a buscar políticas de subscrição;
elas têm que buscar apoio na comunidade com dinheiro, com mensalidade. A isso elas têm
que ser forçadas, porque senão as rádios comunitárias também vão querendo virar
gigantes, contratando gente, pagando gente da comunidade e, aí, vão cometendo ilícitos
do ponto de vista da lei, o que também não nos interessa.
O que nos interessa é uma rádio comunitária realmente com força junto à
comunidade, é isso que a gente quer. E, nesse ponto, Secretário, nós tivemos aqui um
debate intenso. Houve um voto vencedor e houve um voto não vencedor, que eu acho que
é um bom documento, tem muita informação de caráter tecnológico. Eu até sugeriria que a
Secretaria do senhor tivesse acesso a esses documentos, porque com certeza são
documentos importantes nesse plano desse debate.
O Ranieri, que eu respeito muito, realmente é um defensor incansável das rádios
comerciais, principalmente em Santa Catarina – e o elogio por isso, ele é uma pessoa que
tem foco, admiro a postura dele –, mas eu acho que muitas vezes as pessoas trabalham
numa direção só. Por exemplo, é verdade que a rádio comunitária não paga a outorga, mas
tem despesa, está certo?, e é verdade que as rádios comerciais, muitas vezes,
principalmente quando elas são vendidas, elas são compradas. Só que existe uma coisa
no chamado mercado liberal que é o chamado modelo de negócio. Se alguém compra uma
concessão de rádio e há uma lei estabelecendo o que é rádio comunitária e o que é rádio
comercial, ele acha que vai ganhar dinheiro. Por que ele compra se ele acha que vai perder
dinheiro? Então, eu acho que as rádios comerciais, principalmente, ele falou em 70% dos
Municípios com até cinco mil habitantes, alguma coisa assim...
Em vez de se pensar em sacrificar a rádio comunitária, a rádio comunitária tem que
pôr um freio naquilo que estiver errado. Por exemplo, esse negócio de ampliar sinal, eu sou
contra. Eu acho que ela pode criar uma nova rádio comunitária num distrito 30km a 40km
da sede, um distrito grande; acho que o Brasil suporta tranquilamente 6 a 7 mil rádios
comunitárias. Então, esse negócio de ampliar a frequência para 20km acho realmente
errado.
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Agora, nós temos que estar preparados para o seguinte: um país democrático precisa
das rádios comunitárias. Um relatório nos Estados Unidos, recentemente – até mandei para
vocês –, traz que as rádios comunitárias lá são as instituições com maior prestígio na
sociedade, embora tenham a presença de políticos, como já foi afirmado aqui. Por que, em
vez de trabalhar pelo fechamento da rádio comunitária – porque a lógica é essa, trabalhar
pelo fechamento da rádio comunitária, e tal, por que... Vamos fazer um breque em algumas
atitudes erradas das rádios comunitárias? Vamos. Vamos chamá-las e falar: "Vocês têm
que se enquadrar", na perspectiva da subscrição, principalmente. Agora, por que as rádios
comerciais pequenas não inventam outro modelo, do tipo, assim: já que há o peso de
impostos, não sei o que, em razão da sua situação crítica, que eu respeito, vamos adotar
outras iniciativas de governo que possam tirar esse peso de custo exagerado das costas
delas, para elas também continuarem prestando serviço informativo importante na rádio
comunitária. Então, vamos buscar outros caminhos que não sejam apenas destruir a rádio
comunitária.
Então, eu acho que não há necessariamente um conflito aí, há um problema de
equação: a rádio comercial é importante e a rádio comunitária é importante; agora, existe
um modelo de negócios. O problema das rádios comerciais, principalmente no interior, o
grande drama delas é publicidade. As publicidades estão diminuindo – com o Governo
Bolsonaro, então, eu acho que a publicidade caiu de uma ordem de R$800 milhões para
R$150 milhões no orçamento deste ano –, então, as rádios comerciais de interior
buscavam, como publicidade, Caixa Econômica, Banco do Brasil, e alimentavam lá
embaixo. Esse dinheiro não está chegando e esse é o drama das rádios comerciais. O
drama das rádios comerciais não são as rádios comunitárias.
Esse é um debate importante, o Brasil precisa das rádios comunitárias – acho que
ainda estão em pequena quantidade, nós podemos chegar a sete mil e estamos hoje perto
de quatro mil –, e nós também precisamos das rádios comerciais, desde que elas se
organizem economicamente dentro de um modelo de negócios. Estão aí os jornais, o nosso
Pedreira aí; está aí o pessoal da TV Globo e Record, as dificuldades por que essas grandes
empresas estão passando e estão tendo que se adaptar. Esse é o chamado mercado. O
mercado é cruel. Ele não tem dó, ele não tem medo, ele não tem drama. Quem tiver
competência, que se estabeleça; quem não tiver, não se estabeleça. O que não se pode
mais é ficar correndo atrás do Estado para salvar um empreendimento que
economicamente e tecnologicamente não dá mais certo. O que não se pode é suprimir a
participação comunitária que está representada nas rádios comunitárias.
Então, esse é um debate sério, nós já temos muitos documentos sobre isso, e até
sugeriria ao Carlos e ao Elifas que tivessem acesso a esses documentos, porque há muitas
informações políticas, tecnológicas, técnicas que eu acho que referenciariam a atuação de
vocês.
Então, viu, Ranieri, não há drama nisso, não há drama nisso. O que nós temos, e o
Conselho tem de se equilibrar nisso, é de chamar à razão as rádios comunitárias, temos de
discutir concretamente o modelo de financiamento das rádios comunitárias, que, na minha
opinião, passa pela subscrição. Não temos que ficar apoiando esse negócio de ampliação
de antena exageradamente. Os projetos que saíram daqui provavelmente não passam na
Câmara – até porque são errados, e a nossa engenheira já colocou isso claramente; não
dá para fazer, porque se cria um problema exagerado – e também temos que ter
sensibilidade para com essas rádios comerciais que estão com dificuldades. Agora, a
solução disso não passa pela destruição ou diminuição da influência de um ou de outro
campo.
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A audiência? A audiência, isso aí vai se disputar. Por exemplo, lá em Pirenópolis – eu
tenho uma casa em Pirenópolis –, a rádio comunitária tem 70% de audiência na cidade, e
é só com gente da comunidade.
E eu falo também para o José Antônio: não adianta ficar discutindo esse negócio de
emprego. É claro que adianta se houver políticas e tal, agora, com essa nova legislação
trabalhista e com as tecnologias, os empregos vão sendo destruídos e recriados de outra
forma. Então, não há governo que vá, por decreto, garantir mais emprego na Globo, nos
jornais ou nas rádios comunitárias e nas rádios comerciais. Ah, dá para fazer algum acordo
no sentido de proteção, vamos fazer, mas desde também que não se coloque o Estado
como responsável por aumentar o emprego na marra. O emprego tem que ser aumentado
de acordo com a eficiência de cada veículo. Então, temos de entender: assim como
empresa comercial vai fechar se não tiver competência e o seu modelo de negócio estiver
errado, também desemprego vai haver por questões tecnológicas, não há saída. Então, é
dentro desse contexto que a gente tem que trabalhar.
Duas questões a mais que eu gostaria de falar aqui: o senhor falou – e eu acho que
a gente está juntando informações que talvez sejam úteis para, em outros momentos, talvez
debater – em audiência pública. A audiência pública, da forma como se vão ouvir os
ouvintes das rádios e das TVs, isso em outras épocas podia assumir um nome como
controle social: "Vamos ouvir a opinião pública: a novela das oito pode ter beijo explícito,
cenas de luz explícita, ou não pode? Vamos ouvir a sociedade!". Existia muito, passou-se
em governos anteriores como proposta de controle social, e, da forma como o senhor falou,
parece-me que, mesmo que nós estejamos num Governo que se autoproclama contra os
governos anteriores, a essência disso é uma espécie de controle social sobre as
programações das TVs, principalmente. Eu acho que isso é muito perigoso; muito perigoso.
Então, eu acho que ouvir o público – eu sei que o senhor não deve ser partidário desta tese
–, sim, vamos ouvir e tal, mas o público não pode... Ao se ouvir o público, essa audição do
público não pode vir como uma forma de controle social da atuação da mídia porque esse
debate já foi colocado e rechaçado por esse viés.
Então, eu só espero que o próximo Governo e o senhor, na Secretaria, sempre levem
muito em consideração essa questão de audiência. Vamos ouvir, mas que nunca venha
com um viés de controle das mídias, da comunicação no País, principalmente das TVs e
tal.
A terceira questão que eu gostaria de ouvir do senhor – já se passou muita gente –,
é se já existe algum documento, algum estudo sobre a questão da rádio digital no Brasil. A
digital na TV está quase sendo finalizada, e, quando vier o modelo digital para a rádio, o
impacto disso no mundo radiofônico –de rádio mesmo – vai ser muito grande. Então, eu
pergunto se já há algum estudo sobre isso, porque o Brasil ainda não entrou concretamente
nesse debate.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Secretário Elifas, por
favor.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Davi, muito obrigado pelas suas
palavras.
Para a gente deixar bem claro inicialmente o que eu imagino, eu posso falar que já
discuti este tema com o nosso Ministro Marcos Pontes. Nem passa pela nossa cabeça
qualquer tipo de controle social. Quero deixar bem claro isso de uma vez por todas, porque
esta é uma questão recorrente.
Eu falei em saber o que a população brasileira acha do setor de radiodifusão. Então,
eu preciso ter – eu, como Secretário de Radiofusão, quando eu falei isso – a qualidade
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percebida, como eu falei, do radiouvinte e do telespectador. Nem passou pela minha
cabeça e nem passa pela cabeça dos meus assessores a questão de controle social. Então,
vou deixar isso, de uma vez por todas, equacionado. Até porque a diversidade de
pensamento é importantíssima para a democracia e as rádios comunitárias têm esse papel,
quando elas atuam junto à sua comunidade, quando elas apresentam as questões
específicas da comunidade, elas, de uma certa forma, têm a liberdade de fazer essa
programação porque as pessoas que estão assistindo ou ouvindo aquela programação se
sentem inseridas naquele contexto.
Eu destaco a importância da rádio comunitária nesses termos. Algumas questões que
estão sendo levantadas é importante que sejam discutidas. A gente não pode esquecer que
existe uma rádio comercial que foi estabelecida no modelo. O que o Governo tem que fazer,
na minha opinião, é equalizar, é não deixar, por exemplo, um cidadão sem a possibilidade
de ouvir um rádio ou de ver uma televisão. Então, eu vou envidar todos os esforços nessa
direção para que todo cidadão brasileiro tenha a possibilidade de ouvir o seu rádio e ver o
seu programa de televisão. Isso, o senhor pode ter certeza, é a minha meta, é a minha
obrigação, eu entendo desta forma. Eu acho que essa questão ficou bem clara.
Na questão do rádio digital, eu vou abordar o que o senhor perguntou: "Há algum
estudo sobre isso?" Sim, existem estudos sobre isso.
Quando eu falei, há pouco, acerca da revisitação na nossa legislação, eu vou falar de
uma coisa que é revolucionária, a priori.
Imagine que uma emissora de rádio e televisão não tenha um canal exclusivo, ela
tenha um espectro à sua disposição para transmitir alguma coisa. Nós vamos ter
equipamentos que são inteligentes o suficiente para perceber qual o canal, qual a
canalização melhor para que aquele sinal chegue aonde tem que chegar.
Talvez eu tenha que esclarecer um pouco mais às pessoas que não são mais afetas
tecnicamente. A gente pode fazer o que se chama, do ponto de vista de segurança da
informação, de salto de frequência. Então, quando a gente quer transmitir alguma coisa, as
atividades de segurança, as atividades militares, essencialmente, utiliza-se esse recurso.
Ele tem um algoritmo que muda a frequência dentro de uma determinada forma aleatória e
apenas um outro receptor com aquele mesmo código pode receber isso.
Isso é feito de uma forma para se obter segurança. Eu tenho o uso do espectro de
uma forma até mais eficiente, mas eu estou falando de algo parecido, que pode ser
aplicado, principalmente quando a gente fala em digitalização dos nossos sinais de rádio.
Hoje, a solução adotada foi a migração das ondas médias – o que a gente chama de
migração – de AM para FM. Foi uma solução encontrada pelo setor para que mais pessoas,
mais empresários pudessem ter os seus canais de rádio para localidades onde existe uma
maior concentração. As grandes cidades já estão praticamente todas com o espectro
totalmente repleto de emissoras.
Nós temos, hoje, a expansão do dial, que antigamente ia de 88 a 108 e agora vai de
76MHz a 108MHz. Então, a gente ganhou mais alguns canais. Podemos ganhar muito mais
canais – vou falar de FM, depois eu falo de AM. Em termos de FM, podemos ganhar muito
mais canais se a gente digitalizar também os canais de FM. Então a gente pode ter, pelo
menos, um ganho por baixo de 50%.
Quando eu falo em digitalização do AM, quando a gente fala sobre a modulação de
amplitude, a gente pode ter a possibilidade de ter um sinal de melhor qualidade, com maior
canalização, maior quantidade de emissoras para transmitir. E ainda podemos ter a
comunicação de dados, podemos ter internet pelo rádio. Então, as emissoras estão saindo
da faixa de AM e indo para a faixa de FM; podemos digitalizar lá. Mas o que eu posso dizer
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é que o estudo está mais adiantado do lado de cá, do lado da amplitude modulada, até para
a transmissão de dados.
Isso é o que eu estou vislumbrando, a gente levar a discussão do ponto de vista
técnico e da utilização melhor do espectro, essa questão de a gente ter uma faixa e um
rádio tanto receptor quanto o transmissor que se conversam e vão buscar qual é a melhor
frequência naquele momento para que haja melhor eficiência e qualidade do sinal.
Isso é mais ou menos, em linhas gerais, o que nós estamos pensando em plano de
evolução tecnológica.
Tivemos um caso de sucesso, que está em andamento ainda. Só complementando,
a digitalização da televisão nós já estamos fechando, 130 milhões de brasileiros já têm o
sinal de televisão digital. A questão da canalização do sinal digital já está equacionada,
então, nós temos uma quantidade ainda de Municípios que não têm o canal, o sinal de
televisão digital. Nós estamos trabalhando no Gired para, até 2023, concluir essa migração
para a televisão. Isso vai exigir um esforço adicional do ponto de vista de instalação de
equipamentos junto às pequenas cidades, mas é um trabalho que está em andamento e eu
faço parte desse grupo do Gired que trata deste assunto.
Então, Davi, eu creio, em rápidas palavras, que lhe dei um panorama do que nós
estamos imaginando também do ponto de vista tecnológico.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira. Fora do microfone.) –
Coordenador Carlos Antunes.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – Agradeço ao Conselheiro Davi, titular,
representante da sociedade civil.
Eu queria deixar como sugestão a esta Comissão, já que falamos dos impactos
tecnológicos... Até em nosso fórum, Dr. Elifas, houve a discussão também do chip FM para
as rádios, que é uma demanda. Nos Estados Unidos as agências reguladoras já estão
obrigando os fabricantes a incluir a questão desse chip em seus aparelhos celulares.
Aqui no Brasil a gente iniciou com uma demanda tímida que também não prosperou.
Até hoje a gente vê que a maioria dos aparelhos ainda não dispõe do chip FM.
Queria até deixar, convidar um outro partícipe, a Anatel, talvez, ou algum outro órgão
que possa vir na próxima reunião comentar com a gente esta questão, que é importante
para amplificar audiência, aumentar os números dos radiodifusores dessas emissoras.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, fica a
sugestão.
Passo a palavra ao Conselheiro Luiz Antônio Gerace.
O SR. LUIZ ANTONIO GERACE DA ROCHA E SILVA – Na verdade, dentro da minha
representação também na bancada dos trabalhadores, não tenho nenhuma pergunta
exatamente, é mais um desejo de votos de que este Governo dê certo, como a companheira
Sônia falou. E que, dentro da cadeia produtiva da indústria de comunicação, da indústria
cultural do Brasil, da qual nós fazemos parte, tanto quanto os empreendedores – que, além
da sua função precípua de empresários também administram talentos, e a importância do
nosso segmento – que sejam garantidas a liberdade de expressão, a liberdade de
imprensa, porque, em última instância, somos nós que forjamos a identidade cultural deste
País através do nosso trabalho. Querendo uns ou não, a globalização é um fato irreversível
na sociedade planetária e, em um País globalizado, quem não tiver condições de oferecer
só vai virar um consumidor secundário.
Então, que seja garantida essa liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação
em nosso País, que este Governo pontue nesse sentido, esse é o nosso desejo.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Conselheiro.
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O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Obrigado, Sr. Luiz Antonio, é
importante, então, a gente sempre abordar esse tema. Eu gosto de falar e deixar bem claro,
como já falei há pouco para o Sr. Davi: nós, como um País democrático de Estado e de
direito, temos a obrigação de lutar por aquilo que é fundamental: a liberdade de expressão,
a liberdade de imprensa, porque só desta forma a gente pode ter uma informação de
qualidade e correta para a nossa população.
Então, o senhor tem o meu compromisso, como Secretário de Radiodifusão, de
envidar todos os esforços para que se preserve esse bem que é fundamental para a nossa
sociedade.
Eu só queria apenas fazer mais uma pequena apresentação aqui no que ele falou do
chip para FM e celular. O que significa isso? Esse aparelho aqui foi o único que eu achei,
na minha operadora, que tinha um chip habilitado para rádio e televisão. Então, eu não
compraria um aparelho que não fosse... Eu estou sempre ligado em rádio e televisão, então,
eu incentivo que as pessoas já possam, até de imediato, quando forem trocar o seu
aparelho, exigir que o chip tenha a habilitação.
Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, os aparelhos já vêm
preparados para serem configurados para receber rádio e televisão e eles não o são por
uma questão de plano de negócio. Há um grande fabricante que não tem nenhum aparelho
que faça isso. Então, a forma mais democrática e universal de receber a informação é por
meio do rádio e da televisão, você só depende de um receptor de rádio.
Em situações críticas – eu posso falar um pouco porque eu estive também lá do outro
lado, eu posso estar incorrendo aqui, intrometendo-me na área do nosso Presidente da
Anatel –, mas em uma questão crítica, de um acidente, de uma catástrofe ambiental, o rádio
mostra-se muito mais eficiente do que o aparelho celular, por uma questão muito simples:
a rede que estabelece essa comunicação é uma rede preparada para uma situação normal.
As estações de rádio, normalmente, são mais bem preparadas para situações mais
adversas, são colocadas normalmente em situações de elevação, estão sempre com os
equipamentos, com os sistemas de energia auxiliares preparados. Por isso, eu acho
importante que a gente aqui – e reforço essa posição –, sugiro que, ao comprar os
aparelhos, que vocês exijam que eles já venham habilitados para receber o sinal aberto de
rádio e televisão.
A SRA. PATRÍCIA BLANCO (Fora do microfone.) – Vou pedir a marca...
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – A marca do aparelho... Há várias
marcas. Existem várias marcas.
Há uma específica que ainda não embarcou, mas a gente pode trabalhar isso.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro João
Camilo Júnior.
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Primeiramente, bom dia a todos.
Gostaria de agradecer a presença do Dr. Elifas, do Dr. Carlos. Em nome da Abratel e
do nosso Presidente, Márcio Novaes, deixar aqui o abraço dele e registrar a nossa
satisfação, como associação, em ter participado do primeiro fórum.
Primeiramente, quero elogiar a iniciativa do Ministério. Foi algo inédito e muito
especial, porque, além de proporcionar a participação de todo mundo, nós tivemos ali a
reunião de muitas ideias, ideias muito boas, demandas, algumas críticas que o Ministério
tem recebido muito bem para poder solucionar e para poder melhorar o relacionamento
com o radiodifusor.
Então, quero deixar aqui o nosso agradecimento em relação ao trabalho que o
Ministério tem desempenhado, principalmente na pessoa do Dr. Elifas, uma pessoa muito
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capacitada, que já foi Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. Então, é um
homem que tem uma ligação muito próxima com a tecnologia, o que é muito bom também
para o setor, que tem mudado de forma muito rápida pelo cenário até que a gente ocupa.
Eu queria só deixar registrada mais uma vez uma preocupação que até a Abratel
levou ao fórum, que já foi citada aqui, que é a questão da assimetria regulatória, muito
importante para nós, porque o nosso setor é muito pesado em relação à legislação. Então,
nós obedecemos a muitas regras, e não é uma reclamação, mas sim um pedido de
equilíbrio, de equidade em relação à questão da regulamentação entre nós e os outros
conglomerados de comunicação. Então, a radiodifusão sofre muito pesadamente com a
legislação, com a legislação específica, obedecendo a questões do Ministério, da Anatel, a
questões técnicas, e com outras legislações comuns a todos os setores, como a legislação
trabalhista, a legislação penal, a legislação voltada para a questão do direito de resposta,
que é uma coisa que a gente tem comumente trabalhado.
Deixo o nosso apelo para que a questão da assimetria regulatória seja realmente
estudada, pensada, para que o Ministério possa, Dr. Elifas, Dr. Carlos, de alguma forma,
dar uma resposta célere em relação a isso, porque para nós é uma questão de
sobrevivência.
Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Com a palavra o Dr.
Elifas.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Muito obrigado, João Camilo. Isso
apenas nos indica que estamos no caminho certo.
Eu creio que, para a gente equacionar a questão regulatória, a questão da assimetria
regulatória, a gente tem que percorrer um caminho um pouquinho mais longo, não por
minha vontade, porque eu reconheço que a legislação é abrangente e exige um tratamento
que demora um pouco mais. Entretanto, nas normas que eu for expedir ou propor expedição
pelo Ministro, eu levarei sempre em conta essa questão. No que estiver ao nosso alcance
de imediato, nas portarias que podem ser emitidas por nós, eu vou me lembrar dessa
questão e buscar sempre o equilíbrio que atenda basicamente os dois lados da questão,
sempre com foco no interesse público. Isso será algo que estarei perseguindo com
obstinação. Eu lhe agradeço mais uma vez essa questão, essa citação.
Eu aceito as críticas, que, no fórum, foram elencadas com transparência: "No site está
constando isso, que não está adequado". Já corrigimos aqueles links todos, mas isso não
quer dizer que não possa ser melhorado. Então, não tenho problemas quanto a críticas.
Críticas ao nosso serviço, à nossa atividade, eu as recebo com o cuidado e o respeito
devido, como uma contribuição para o melhoramento de um serviço público. Se as pessoas
estão dizendo que no site não consta isso ou não consta aquilo ou que aquilo não está
adequado, eu recebo com respeito. Não há nenhum problema que as pessoas reclamem
de alguma coisa que não está funcionando bem. Se estiver ao meu alcance, de pronto será
resolvido. Senão, encaminharei de forma tal que a gente possa resolver no menor espaço
de tempo possível.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Secretário.
Com a palavra o Conselheiro Ranieri Bertolli.
O SR. RANIERI BERTOLI (Fora do microfone.) – Já estou satisfeito. O Camilo já
esclareceu a pauta.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – O.k.!
Então, passo a palavra ao Conselheiro Fabio Andrade.
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O SR. FABIO ANDRADE – Presidente, primeiro, eu queria parabenizá-lo pelo convite
que o senhor fez ao Dr. Elifas e ao Dr. Carlos e queria de público parabenizar o Ministro
Marcos Pontes pela escolha dos senhores.
O Dr. Elifas eu já conheço de longa data. Eu queria aqui dar meu depoimento sobre
a competência, sobre a qualidade técnica e sobre o conhecimento dele. Realmente, é um
grande ganho para o Brasil o Dr. Elifas à frente da Secretaria de Radiodifusão.
Meus cumprimentos! Sucesso nessa missão, Dr. Elifas!
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Com a palavra o Dr.
Elifas.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Eu só tenho de agradecer as
palavras bondosas. Agora vou até ficar um pouco mais atento, porque realmente a gente
se esforça para desempenhar um papel à altura do nosso setor.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Com a palavra a
Conselheira Maria José Braga.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Eu peço desculpas por me reinscrever, mas vou
tentar ser breve.
Eu queria dialogar um pouquinho com o Conselheiro Davi Emerich e, é claro, não
perder a oportunidade das presenças do Sr. Carlos e do Sr. Gurgel aqui nessa bastante
pertinente decisão do Ministério de ouvir.
Como o Conselheiro Davi tratou de algumas coisas macro, organizativas, vamos dizer
assim, eu queria deixar a opinião da Federação Nacional dos Jornalistas sobre algumas
dessas questões. A primeira delas, compartilhando já com outros Conselheiros que falaram,
é que para nós a rádio comunitária não é problema para o Brasil e não é problema para a
radiodifusão, para a rádio como um todo. O que precisa, de fato, é haver um amplo debate
público com regulamentação para servir a ambas as partes. Uma coisa não pode se
contrapor a outra.
Entendemos sim, compartilhamos da preocupação dos radiodifusores, principalmente
dos que trabalham com rádio, compartilhamos da preocupação com a sustentação
financeira das rádios, principalmente das rádios pelo interior do Brasil. E aí, dialogando um
pouquinho com o Conselheiro Davi, nós da Federação entendemos que informação é direito
do cidadão. É claro que as políticas governamentais têm que tratar a informação como
direito. E, ao tratar a informação como direito, nós temos que, muitas vezes, não mudar –
por mim, até mudaria, mas o Brasil não vai mudar – a questão do liberalismo econômico.
Então, é preciso sim que os governos e o Estado brasileiro discutam a sustentação
dos veículos que levam informação ao cidadão e à cidadã. Vamos lembrar que nós temos
no Brasil várias cidades classificadas agora – é um termo novo, mas que mostra o tamanho
do problema – como desertos informacionais. Não são nem um nem dois, são centenas de
Municípios que são desertos informacionais, que não têm um único veículo de informação
para levar informação ao cidadão e à cidadã daquela localidade, para que eles possam
agir, inclusive, exercendo sua cidadania. Para isso, eles precisam de informação. Então,
são centenas de Municípios em que a informação ainda circula de maneira informal, boca
a boca, com o cidadão e a cidadã transmitindo a informação, com o boteco servindo de
rede social, com as coisas funcionando de forma bastante precária. Então, para nós é
importante que o Estado brasileiro se preocupe com isso ao tratar das questões
regulatórias.
Também é importante que a regulação seja encarada como necessária. Nós da
Federação Nacional dos Jornalistas não acreditamos, mesmo no liberalismo, que alguns
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setores possam atuar inclusive economicamente sem nenhum tipo de regulação e
regulamentação. No caso da comunicação, nós sempre defendemos, sim, regulação e
regulamentação. Vários países democráticos do mundo têm órgãos regulatórios, e são
órgãos regulatórios que, em determinados casos, tratam inclusive de conteúdo. E isso não
afetou a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, mas faz com que a sociedade
tenha alguns parâmetros de atuação inclusive para os meios de comunicação.
Esse debate tem sido muito difícil no Brasil porque, todas as vezes em que nós
levantamos algumas questões, o outro lado ou outros lados ou alguns atores do segmento
da comunicação vêm com a contraposição à censura. Obviamente, nós somos contra
qualquer tipo de censura, mas regulação não é censura. Pelo contrário, regulação é garantir
que as liberdades sejam respeitadas, as individuais e as coletivas.
Então, precisamos tratar disso de forma bastante clara, sem medo do debate público,
porque vamos ver claramente o que é censura. É claro que eu não posso dizer, como tem
ocorrido cotidianamente no Brasil, que um jornalista ou um veículo de comunicação não
pode abordar determinado assunto. E repito: isso tem ocorrido cotidianamente no Brasil por
meio do Poder Judiciário. Mas é claro que nós podemos falar que os veículos de
comunicação têm que ter compromisso público para tratar de determinada forma
determinado assunto. Isso não é censura. Então, a gente tem que ter a coragem de fazer
o debate público e chamar a sociedade para esse debate público.
Alguém aqui já falou, não me lembro quem, de lembrar que nós já fizemos uma
conferência de comunicação que aprovou quase 700 propostas, que, infelizmente, foram
para a gaveta; a gente não sabe exatamente de quem, mas elas foram para a gaveta.
Há outra coisa relativa ao emprego. É claro que o Governo brasileiro não é obrigado
a gerar empregos, mas os governos têm, sim, ao estabelecer suas políticas, em qualquer
área, não só na da comunicação, mas também na da saúde, na da educação, na da
infraestrutura, a responsabilidade e a obrigação de se preocupar com a geração de
emprego e renda, porque ninguém quer um país de miseráveis, ninguém quer um país de
200 milhões de habitantes com um desemprego que pode causar uma convulsão social.
E, é claro, nós já tivemos muito recentemente uma modificação de legislação que
tirou muitíssimo da proteção ao trabalho. A contrarreforma trabalhista, a nosso ver, foi
muitíssimo prejudicial para a classe trabalhadora, e os reflexos vão se sentir. Já há estudos
de que a terceirização precariza, diminui renda, etc., etc., mas eu volto a dizer que essas
questões têm sim que estar como questões de fundo para qualquer política que o Governo
estabeleça.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Com a palavra o
Secretário Elifas, por favor.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Sra. Maria José, eu fico feliz em
ouvi-la falar, porque a questão da regulação é importantíssima, inclusive para geração e
manutenção de emprego. Vou citar o caso específico da regulação quando foi feita a
privatização das telecomunicações. A LGT, que foi a lei que permitiu essa privatização, deu
estabilidade ao setor investidor no Brasil. Não há sombra de dúvida de que houve
efetivamente um grande avanço no setor. A gente lembra como era difícil obter uma linha
fixa e hoje a gente já está até dispensando linha fixa. No ano passado, foram menos 12
milhões de linhas fixas. Estamos com 37 milhões de linhas fixas. Enfim, hoje estamos
partindo, basicamente, para as comunicações pessoais.
E a senhora falou uma coisa muito interessante: regulação é obrigatória e não é
censura. É preciso deixarmos isto bem claro: não é censura. O Estado tem que promover
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– concordo também com a sua colocação – qualidade de vida e bem social e também gerar
empregos. Emprego tem esta finalidade: as pessoas têm melhor qualidade de vida, podem
desenvolver suas habilidades e a de seus filhos, a de seus descendentes.
Por isso, reafirmo o que já falei: do ponto de vista do que estiver na minha esfera de
atribuição, farei tudo para desenvolver o setor de radiodifusão, não esquecendo, é claro,
essencialmente aquilo que diz respeito ao que considero fundamental, que são as pessoas
que fazem o setor.
Por isso, eu me coloco mais uma vez à disposição de todos os senhores e senhoras
que queiram conversar comigo no meu gabinete. Não é preciso esperar o próximo fórum,
porque a gente recebe essas informações e fazemos essas conversas, essas interações,
que são muito importantes.
Há outra coisa que a senhora falou: "A informação é direito do cidadão". Eu tenho que
fazer uma pequena fala sobre a migração AM/FM. Foram desligadas algumas emissoras
AM. Eu não sei quantas pessoas foram afetadas. Então, eu falo em fazer um levantamento:
quantas pessoas foram afetadas por conta do desligamento de uma rádio AM? Eu estou
pensando no ribeirinho, estou pensando no lavrador que fica no meio do campo, com sua
enxadinha, ouvindo seu radinho de pilha; eu fico pensando neles. Por isso é que, ao tomar
uma decisão, a gente tem que pensar sim no aspecto social, no aspecto das pessoas.
Era essa a mensagem que eu queria deixar.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Secretário.
Nosso próximo inscrito é o Conselheiro Araújo Lima.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Prezado Elifas, se me permitir essa
intimidade, digo que essa é a lembrança que tenho da sua liderança na Anatel, quando tive
constantes contatos. Eu queria parabenizar tanto o Carlos Antunes como você por
assumirem um papel tão importante no nosso setor da comunicação e aproveitar uma
carona no manifesto do nosso Camilo e do Fabio e estender esses cumprimentos e a
satisfação de encontrá-lo novamente ainda no caminho do meu trabalho. Já estou prontinho
para sair, mas ainda o encontrei trabalhando na nossa área.
Parabéns aos dois! Sejam bem-vindos!
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Com a palavra o
Conselheiro José Antônio.
O SR. JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS DA SILVA – O Dr. Elifas falou da questão da
amplitude modulada e da digitalização do rádio. Assim, eu tinha que fazer esta pergunta
antes de ir embora: o Governo pensa em digitalizar todo o sistema de radiodifusão existente
ou só em reduzir apenas para FM? Hoje nós temos AM, FM, ondas curtas e ondas tropicais;
algumas empresas ainda operam nesse sistema.
No Governo anterior, quando o Ministério começou a discutir a digitalização, traziase a reflexão de diminuir a digitalização estritamente para FM, tanto que veio a migração
de AM para FM, exatamente por conta do debate tecnológico de qualidade.
Então, eu queria saber do senhor o que o Governo está pensando na questão da
digitalização.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Com a palavra o
Secretário, por favor.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – São duas faixas: a faixa de AM e
a faixa de FM. No momento, eu diria que nós estamos pensando na digitalização da
amplitude modulada em todas as suas faixas. Então, a gente está pensando nisso. Em FM,
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poderá ser um avanço. Como eu falei, esse avanço da digitalização do FM poderá redundar
em um aumento significativo de canais.
Eu falei também em revisitar a legislação. Quando a gente faz os estudos técnicos
para a aprovação de local, essa coisa toda, a gente faz o que se chama de análise de
mútuas interferências entre os canais. A legislação mais antiga é mais rigorosa do que
poderia ser para os equipamentos atuais. Hoje, nós temos equipamentos que usam
processadores digitais de sinais. Então, são rádios muito mais precisos, muito mais
seletivos. A gente usa um critério ainda baseado em legislação que eu diria anacrônica,
que precisa ser revisitada.
Então, o que eu puder fazer já para revisitar essa nossa legislação para aprimorá-la
dentro da nova tecnologia, o que eu estiver a meu alcance, sim eu o farei; o que precisar
de uma modificação um pouco mais profunda, então, irei propor encaminhamento por meio
do nosso Ministro Marcos Pontes.
É só para responder... A primeira resposta é AM. O AM sofreu muito por conta de
uma questão que diz respeito... Dr. Marcelo, estou prosseguindo um pouco mais... Sei
que...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Por favor, por favor!
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – É só para que a gente perceba a
importância desses conselhos de discussão, dessas comissões, porque o AM foi vítima de
uma questão técnica, uma questão tecnológica, em que ficou quase impossível ouvir rádio
AM por conta de interferências externas. Isso prejudicou, provocando mais essa
movimentação para o FM, com uma frequência mais alta. Se a gente não tomar cuidado,
essa interferência vai chegar ao FM. Então, é preciso que a gente esteja atento para que
esse fenômeno não chegue mais lá para cima, porque, cada vez mais utilizando meios
elétricos e eletrônicos, a gente está disposto a gerar mais interferências. Uma lâmpada
desse tipo, por exemplo, causa interferência no sistema de rádio. Então, elas têm que ser
fabricadas e têm que ser especificadas de forma tal que protejam o espectro, porque elas
estão interferindo no espectro de certa forma. Elas geram ondas eletromagnéticas que
atrapalham a nossa transmissão e a nossa recepção. Então, quando pensarmos de forma
mais ampla, temos que imaginar que as interferências mútuas podem também nos trazer
problemas.
Então, eu somente quero alertar para a importância das questões técnicas a que
agora estamos afetos. Só quero lembrar que o AM foi vítima de interferências, que poderiam
ter sido evitadas se houvesse uma discussão mais ampla.
Obrigado.
Obrigado, Antônio.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Secretário.
Nós deveríamos ter passado no início – recebemos agora – um vídeo do I Fórum
Nacional de Radiodifusão, com aproximadamente quatro minutos. Eu vou pedir à cabine de
som que solte o áudio. Vamos soltar esse vídeo.
(Procede-se à execução de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Fui lembrado aqui de
que, no vídeo, quatro ex-Conselheiros deste Conselho apareceram: o Márcio Novaes, o
Tonet Camargo, o Roberto Franco e o outro foi o Paulo Machado de Carvalho.
O SR. DAVI EMERICH (Fora do microfone.) – Posso fazer uma pergunta?
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Por favor, Conselheiro
Davi Emerich.
O SR. DAVI EMERICH – Nesse vídeo – realmente, foi uma atividade importante, a
gente está vendo aí –, não há representação de outros segmentos, como trabalhadores. O
que aconteceu? Não foram convocados ou vocês não foram?
O SR. JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS DA SILVA (Fora do microfone.) – Não fomos...
O SR. DAVI EMERICH – Ou era uma coisa só de tecnologia...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Eu acho que isso o
Secretário Elifas já tinha falado no início, tentou uma convocação para o final... Logo no
início, o Secretário falou...
O SR. DAVI EMERICH (Fora do microfone.) – Ou o foco foi tecnologia, não sei.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Não, ele comentou no
início que haviam sido convidados para o final, às 6h30, das 6h às 6h40, alguma coisa
assim, mas a organização deixou para fazer um segundo fórum para convocar o segmento
dos trabalhadores. Isso foi falado pelo Secretário logo no início.
Eu tenho aqui algumas perguntas, ou melhor, algumas colocações da sociedade civil,
que eu vou passar para o Secretário e para o Coordenador.
A única pergunta que eu tenho é da Danusa Rego Prado, do Rio de Janeiro. Ela diz
o seguinte: "A liberdade de expressão, sem repressão. Importante salientar o combate ao
fake news e o uso das mídias sociais com cautela". E ela pergunta: "A comunicação no
Governo está sendo apoiada por assessores de imprensa? A informação do Governo deve
ser alinhada antes da veiculação". Essa é a pergunta dela. Se algum dos senhores quiser
responder...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Secretário Elifas, esta
é a pergunta dela: se a comunicação está sendo apoiada por assessores de imprensa.
O SR. ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL – Acerca desse tema, eu não posso
falar, porque aqui estamos falando de uma outra comunicação. É outra comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Eu acho que a
pergunta cabe mais ao Coordenador de Comunicação Social. Por favor.
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – A Danusa está ao vivo, está on-line?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. CARLOS ANTUNES SILVA – Ela está on-line.
Agradeço a pergunta da Danusa. E sim, pelo menos na parte do MCTIC, a gente tem
uma equipe de assessores, a gente trabalha em consonância com a Secom da Presidência
da República nesse assunto. Obrigado, Danusa.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Das outras pessoas
que mandaram aqui, são sempre algumas opiniões. Eu vou passas essas opiniões também
ao Coordenador de Comunicação do ministério.
A Conselheira Sonia Santana gostaria da palavra.
O SR. SONIA SANTANA – É um último pedido, que eu acho que é de um setor todo
e de toda a sociedade: que o Ministério da Ciência não deixe de investir na formação, não
deixe de investir em pesquisa, não deixe de investir em tecnologia. Assustam-nos as
notícias de congelamento de investimentos nesse setor. O Brasil está num estágio em que
é indispensável que aqui criemos e tenhamos desenvolvimento tecnológico. Que não se
pare isso com essas PECs de vinte anos... Que o Ministério de Ciência e Tecnologia tenha
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em mente a importância que ele tem na geração de empregos, com novas tecnologias, na
geração de novos formatos de trabalho, inclusive na ciência como um todo. Que ele
mantenha as bolsas dos cientistas. Isso não é gasto, isso é um investimento de que o Brasil
precisa. É muito importante que vocês tenham a clareza e que mantenham esses
investimentos.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Conselheira.
Alguém mais gostaria de se manifestar? (Pausa.)
Não havendo...
O SR. RANIERI BERTOLI – Presidente, eu só gostaria de comentar com o Dr. Elifas...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro Ranieri.
O SR. RANIERI BERTOLI – ... uma situação que o senhor vai gostar de ouvir.
A Rádio Clube de Lages, que está há 72 anos no ar, virou a chave do AM para o FM
há aproximadamente um ano. Lá existe o locutor com mais tempo trabalhando no rádio, ele
está com 84 anos – é o Maneca Correa. E a virada nas pesquisas já mostrou que a rádio
continua líder, em primeiro lugar, depois que virou a chave do AM para o FM. Então, a sua
preocupação com o agricultor lá na ponta... Ele, hoje, ouve no "radim" de pilha, que só
vende com FM, ou no celular, como a Bianca, uma agricultora lá de Alfredo Wagner, lá no
interior, numa região trabalhadora que produz muita cebola, que fica na internet estudando
e aprendendo através do celular, ouvindo as rádios que ela bem entender.
Eu queria cumprimentar o Conselheiro Davi e dizer para ele que a única coisa que a
radiodifusão deseja é o cumprimento da lei, o resto nós vamos fazer com toda propriedade.
Quem não se estabelece que se demita! Como falou o Davi... Como é que o Mourão falou?
O SR. DAVI EMERICH (Fora do microfone.) – Perdeu, caubói!
O SR. RANIERI BERTOLI – Perdeu, caubói!
O SR. DAVI EMERICH – É claro que eu me alinho com a concepção que a nossa
amiga da Fenaj... Eu sou a favor da regulamentação. Quando se fala em controle social,
isso é um debate muito amplo. Então, não se pode prescindir nem do Estado nem da
regulação, mas liberalismo é isso. Então, quem adota o liberalismo – por princípio, eu não
sou um liberal – tem que entender que esse é o processo. Então, esse é o debate que se
faz em qualquer contexto.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado,
Conselheiros.
Eu agradeço a participação do Coordenador-Geral de Comunicação Social do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Carlos Antunes Silva, e do
Secretário de Radiodifusão do ministério, Dr. Elifas Chaves Gurgel.
Eu gostaria também de deixar claro para ambos que o Conselho é formado de várias
opiniões. Ninguém aqui está fazendo uma guerra entre radiodifusores e rádios
comunitárias. Ambos estão previstos em lei, e cabe ao ministério exatamente colocar o
espectro de uma e de outra, de forma que cada uma cumpra o seu papel, a sua função.
Eu agradeço a presença dos dois, em nome do Conselho.
Peço só um minuto para passarmos ao segundo tema, apenas para nos despedirmos
dos nossos convidados. (Palmas.) (Pausa.)
Ambos, tanto o Dr. Elifas quanto o Dr. Carlos Antunes, estão lembrando que estão
bem perto do Conselho, no bloco R, no 9º andar...
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – No bloco E, 4º andar.
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O Dr. Elifas aqui também...
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – O 9º andar é bem perto
do Conselho.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Vamos ao item 2 da
pauta.
Informação sobre o seminário "Violência contra Comunicadores e a Ameaça à
Liberdade de Expressão”.
Na última reunião, havíamos deliberado pela realização do seminário "Violência
contra Comunicadores e a Ameaça à Liberdade de Expressão” para o dia 8 de abril de
2019, com duas Mesas, uma pela manhã, outra pela tarde, da seguinte forma. A Mesa 1
terá os representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, com os seguintes
convidados: o Ministro da Justiça, Sergio Moro; o Deputado Relator da Comissão Especial
da Câmara dos Deputados que acompanhará o pacote anticrime; e o representante do
Conselho Nacional de Justiça. A Mesa 2 terá representantes das empresas de
comunicação, dos trabalhadores da comunicação e da sociedade civil: seria o Presidente
do Observatório Permanente da Liberdade de Imprensa da OAB, Dr. Pierpaolo Cruz Bottini,
o representante da sociedade civil; o representante dos trabalhadores da comunicação a
ser escolhido por Fenaj, Fitert e FNDC; e o representante das empresas de comunicação a
ser escolhido por Abert, Abratel e ANJ.
Para a realização do seminário no auditório do Interlegis com a mesma estrutura que
utilizamos em dezembro de 2017 para o seminário sobre fake news, é necessário
autorização da Mesa Diretora do Senado. O Presidente Murillo de Aragão solicitou
audiência com o Presidente do Senado, Senador Davi Alcolumbre, mas ainda não obteve
retorno com a necessária autorização. Nesse sentido, consulto os Conselheiros se
devemos manter a data de 8 de abril e realizar o evento aqui mesmo, em sala de comissão,
dentro de uma reunião do Conselho, ou se devemos aguardar a autorização da Mesa
Diretora do Senado e agendar o seminário com o mesmo local e estrutura do evento
anterior, em data a ser agendada.
Conselheira Maria José.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Obrigada, Presidente.
Eu creio que não se trata apenas dessa consulta, porque, pelo que o senhor leu, há
algumas questões que nós precisamos tratar ainda sobre a composição do seminário. Em
relação à consulta, acho que, se houver tempo para emissão dos convites aos convidados
externos, principalmente, nós podemos manter a data e fazer aqui mesmo, como uma
atividade do Conselho de Comunicação.
Em relação aos outros itens, lamentavelmente eu cheguei atrasada à reunião
passada e as coisas já tinham andado, mas há alguns aspectos que o senhor leu que eu
gostaria de questionar, entre eles que a exposição do segmento de trabalhadores vai se
dar por indicação da Fenaj, Fitert e FNDC. Então, digo que a representação dos
trabalhadores se dá por representação dos trabalhadores. Pelo que eu li da ata, houve a
sugestão de que o FNDC fosse convidado, não que o FNDC estivesse entre quem vai
determinar a representação dos trabalhadores.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Sim, sim, claro. O que
nós estamos dizendo é o seguinte: nós vamos ter um representante. Será a Fitert? Será a
Fenaj? Será FNDC? Isso ficaria...
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – FNDC não representa trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Está bom, então.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – FNDC é um fórum amplo sobre democratização da
comunicação, mas não é uma entidade representativa de trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Está bom, então
decidimos entre Fitert, FNDC... Acho que o audiovisual também deve ter uma
representação dos trabalhadores. Enfim, os trabalhadores definem quem será o seu
representante nesse fórum, assim como as empresas, a Abert, a Abratel, a ANJ vão decidir
do lado do...
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Foi exatamente essa a observação. Se vai ser
apenas um representante de trabalhadores, se vai ser apenas um, tudo bem que as
entidades representativas dos trabalhadores estabeleçam o consenso de quem vai fazer
essa representação. A minha observação era somente que, como FNDC é um fórum amplo
que discute a democratização da comunicação, ele não está entre as entidades que
indicarão um representante dos trabalhadores da comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Perfeito, perfeito.
Como nós estamos fazendo o fórum pela manhã e à tarde, também não há nada a opor de
que sejam dois representantes dos trabalhadores e dois representantes das empresas, ou
três dos trabalhadores e três das empresas. Aí a questão é que o tempo vai ficar menor
para cada um. Também não há nada a opor, e é o Plenário que decide.
Conselheiro João Camilo Júnior.
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Presidente, é só porque ficou uma dúvida. Da forma
como o senhor leu, está expresso que teria que se fazer uma reunião e indicar um. Não foi
o que ficou definido na reunião passada. Foi sugestão de um Conselheiro que fosse feito
dessa forma, mas não foi o que ficou registrado da reunião da semana passada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Desculpe, pareceu-me
que no final tinha-se decidido isso.
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Não, não.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Se não é isso,
podemos decidir também agora...
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Não foi, tanto que até aqui, quando houve essa
discussão, eu já tinha até indicado o nome da Conselheira Maria José para representar a
categoria dos jornalistas.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Claro, lógico.
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Porque é legítimo. Ela não pode se auto indicar.
Era mais elegante que outra pessoa indicasse. Acho ruim porque a gente esbarra na
questão da falta de pluralidade, que foi o que nós discutimos da outra vez. É por isso que
nós temos aqui representante suplente, representante titular, cada um de uma associação,
de uma entidade.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro...
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Restringir muito o fórum também não adiantaria. A
discussão não reverberaria como a gente quer, e isso foi falado na última reunião. Mas é
só uma dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Tudo bem, podemos
ampliar o número de palestrantes. É que à tarde, como nós teríamos três representantes
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de manhã – o Ministro Moro, o relator da comissão especial e o representante do CNJ –, à
tarde, se nós colocarmos, por exemplo, dois das empresas, dois dos trabalhadores, daqui
a pouco nós temos cinco ou seis pessoas falando à tarde. Nós teríamos seis pessoas, se
lembro bem o que nós deliberamos, e dividimos: três de manhã e três à tarde. Ao dividir
três de manhã e três à tarde, os segmentos de trabalhadores, empresas etc. ficaram com
um cada um. Senão, não vai dar os seis. Eu tenho Abert, Abratel, Fitert, Fenaj – aí já são
quatro –, tenho aqui o Observatório de Liberdade de Imprensa da OAB – cinco. E aí a gente
vai aumentando e diminuindo o número. Não tenho nada a opor a que a gente aumente o
número de participantes à tarde e diminua o tempo de cada palestrante. Aí fica a
deliberação do Plenário. É o Plenário que delibera, que é soberano sobre isso. É por isso
que o número que nós falamos era de seis convidados. Por isso faríamos de manhã e de
tarde. Foi isso.
A primeira consulta que tenho ao Plenário é esta: se devemos manter a data e fazer
aqui, como uma sessão do Conselho, ou se usamos o auditório do Interlegis e mudamos
essa data, porque acho que não temos... Até quando houver uma data que nos sirva.
Conselheira Patrícia Blanco.
A SRA. PATRÍCIA BLANCO – Uma pergunta só de questão de ordem mesmo: é
possível convocar o seminário aqui para o auditório aguardando a liberação do Interlegis
ou a gente não tem nem perspectiva de quando se daria? O que eu vejo é que, se deixarmos
para maio, nós perderemos mais um mês para discutir um tema que é tão relevante, que é
tão importante. A minha sugestão é que a gente mantenha o dia 8, sendo feito aqui, e, se
houver liberação do Interlegis, a gente mude para lá, somente como um comunicado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – O.k. O problema é que
nós teremos que expedir convites. Vamos expedir para o dia 8 e depois mudar o convite.
Por que nós estamos com essa preocupação? Está próximo do dia 8 de abril, e nós não
temos nenhuma resposta da Presidência do Senado, do Congresso. Acho que a gente
podia trabalhar melhor, procurar o Senador Alcolumbre para tentar marcar no Interlegis. E
a gente tem aí outro gancho para maio, porque a primeira segunda-feira de maio seria dia
6, e no dia 3 é o Dia da Liberdade de Imprensa. O Dia da Liberdade de Imprensa é dia 3 de
maio. Então, a gente até estaria perto da comemoração. Talvez fosse interessante a data
de 6 de maio, porque sexta-feira não vem ninguém.
A SRA. PATRÍCIA BLANCO – Inclusive, no dia 2 de maio, já há o fórum da Revista
Imprensa, que vai tratar sobre questões de liberdade de imprensa e de segurança de
jornalistas, e, no dia 7 de maio, há a 13ª Conferência Legislativa sobre Liberdade de
Expressão, que o Instituto Palavra Aberta e a ANJ realizarão aqui nesta Casa. Então, a
gente já tem vários eventos juntos, pode ser mais uma data.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Mais uma data. Talvez
na própria data. É por isso que eu consulto o Plenário sobre o que nós vamos fazer aqui.
Por enquanto, sim, o que eu posso fazer é expedir os convites e tentar ver se é possível
conseguir, no dia 8 de abril, o auditório do Interlegis. Até agora não temos nenhuma
resposta do Presidente do Senado.
O SR. DAVI EMERICH – Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro Araújo
Lima.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Presidente, dada a relevância, a
importância dessa conversa com os atuais representantes do Governo – o Ministro Moro,
especificamente, que vai conduzir todo esse trabalho de alterações nas regras e na
legislação que está sendo revista –, eu acho que a melhor solução seria que esses

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

182

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

, ~\.'..,,_

....
~ _.· .. ·.. ,,,,
.-. .. ; .: ,.
'
• .;.,-~
. j _.
~

~---~

' j\

,~

. ..,·,•,. d!
~b.:'r

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

11 Abril 2019

CN - 32

SECRETARIA DE REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR – SERERP
COORDENAÇÃO DE REGISTRO EM COMISSÕES – CORCOM

CCS (2ª Reunião)

18/03/2019

convidados representando o Governo atual viessem a esta sala e todos nós
participássemos. Nós não precisamos fazer exposição. Para quem nós vamos fazer
exposição? A exposição tem que ser deles para nós, e nós interrogarmos, perguntarmos,
discutirmos. Já tivemos muitas reuniões muito proveitosas desse tipo. Eu acho que não
deveria ser escolhido quem vai falar e quem não vai falar, e sim todos falarem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Perfeito. Mas a sua
sugestão, Conselheiro, é que mantivéssemos o dia 8 de abril e fizéssemos aqui no nosso
Plenário?
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Perfeito.
Conselheiro Fábio Andrade.
O SR. FABIO ANDRADE – Presidente, é que o senhor falou no Presidente Murillo.
Eu queria só dizer que eu estou com saudade dele. Apesar de a reunião estar sendo muito
bem conduzida pelo senhor, eu acho que a quantidade de não presenças contínuas acaba
que pode dar um certo ar de talvez não tanta prioridade ao Conselho. Então eu queria dizer
a ele que nós estamos sentindo a falta dele. Eu acho que, para o bem do Conselho, é
sempre bom que ele possa, pelo menos às vezes, vir presidir, apesar de a reunião estar
muito bem presidida por V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Agradeço. Concordo
com o senhor. Também estou com saudade do Presidente Murilo. Mas se ele pudesse estar
aqui, estaria. Não está por algum compromisso inadiável.
Conselheiro.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Eu acho que foi uma lembrança
muito oportuna. Eu acho que o Vice-Presidente, que para nós tem sido o nosso Presidente,
poderia assumir a responsabilidade por tomar algumas providências... Por exemplo, nós
estamos com a revisão concluída do nosso Regimento, e há um mês está pendurada,
esperando o Presidente encaminhar, quando o senhor tem a mesma competência quando
o está substituindo. E também, por exemplo, visita ao Presidente do Senado. Estamos
esperando ele voltar para marcar uma visita a um Presidente que já assumiu há muito
tempo, quando também acho que o senhor deveria promovê-lo.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro, eu
agradeço e peço desculpas ao Conselho. Eu realmente já poderia ter feito isso. Não fiz
porque não sabia que a agenda do Presidente estava tão atribulada, e não o fiz. Mas já
conversei com a Saop. Vamos tomar todas essas iniciativas enquanto o Presidente Murillo
não retorna.
O SR. FABIO ANDRADE – Só para complementar isso que o Conselheiro Francisco
Araújo falou. Às vezes eu sinto que a gente está em um compasso de espera que eu acho
que não é o ideal. Eu acho que, como o senhor tem efetivamente assumido a Presidência
por diversas vezes, se pudesse tocar, normalmente, com ou sem a presença do
Presidente... Parece que o Conselho está um pouco esperando e eu acho que não pode
ser assim.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Perfeito, Conselheiro,
obrigado.
Conselheiro Davi Emerich.
O SR. DAVI EMERICH – O companheiro Francisco falou que já está quase saindo,
quase deixando já a caminhada, mas sempre presente e sempre com muita eficiência. Eu
acho que ele tem razão. Esse negócio do Interlegis acabou poluindo, porque o Interlegis
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tem que ter autorização do Primeiro Secretário. Aqui, não. Aqui praticamente está garantido
o nosso evento. E aqui é o coração do Congresso. Ou seja, é muito mais importante a gente
fazer em uma comissão dessas, aqui, do que fazer no Interlegis, até porque, quando dá
muita gente, isso fica lotado. Então, quanto a público, nós não temos problema. Eu acho
que deve ser aqui, realmente, na minha opinião. Eu acho que a nominata que está aqui –
Ministro da Justiça, Sérgio Moro; Deputado Relator da Comissão; representante do
Conselho Nacional de Justiça. Eu, por uma questão até de equilíbrio, tentaria colocar
alguém do Senado aqui também, a gente encontrar um representante do Senado para
compor essa Mesa, nessa perspectiva de não ter necessariamente a participação das
entidades em uma Mesa. Então, tentaria colocar alguém do Senado nesse grupo e, se fosse
o caso, a gente convidar formalmente o Conselho, as entidades – tanto a Fenaj como as
entidades que estariam participando da Mesa – a participarem inclusive como arguidores.
A gente poderia fazer um convite formal do Conselho para que essas entidades pudessem
participar. Então, eu gostaria de discutir a possibilidade de um representante do Senado
nessa Mesa, para haver um certo equilíbrio.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Está certo.
O SR. DAVI EMERICH – Sobre o Conselho, eu acho, pessoal, que o Conselho não
está em um momento bom, na minha opinião. Em função das mudanças políticas do País,
eu acho que ele perdeu um pouco de organicidade, de objetividade, e isso não é bom para
o Conselho, como instituição que vai continuar depois dos nossos mandatos. Então, a gente
tem que ter um pouco de responsabilidade com o próprio Conselho.
Então, eu acho que a gente deveria trabalhar muito para que esse seminário tivesse
muito sucesso, esse do dia 8. É quase uma retomada, realmente, do Conselho, em um
novo momento, passado o Carnaval e esse tipo de coisa. E é fundamental que o Presidente
Murillo entre nas articulações. Eu sei que ele está nessa articulação, mas não está de forma
muito orgânica com a gente neste momento, e que a gente consiga realmente uma
audiência com o Presidente Davi Alcolumbre. Então, usarmos essa audiência com o
Presidente Davi Alcolumbre e esse seminário do dia 8 para a gente dar uma retomada –
dentro, depois, de uma pauta mais ampla – das atividades do Conselho, porque nós
estamos passando por um período de vacas magras aqui, e período de vacas magras em
organizações institucionais não é muito bom. Essa é a minha sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira Maria
José.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Primeiramente, uma proposta de encaminhamento,
com a justificativa já em cima desse debate. A proposta de encaminhamento é que a gente
suspenda a reunião e volte após o almoço. Por quê? Porque eu acho que esse tema vai
precisar de um pouquinho mais de debate. Eu defendo que se mantenha no dia 8, até por
uma referência ao dia 7 de abril, que é o Dia Nacional dos Jornalistas. Sei que não são só
os jornalistas que são vítimas da violência – há outros trabalhadores da comunicação –,
mas a gente teria aí uma efeméride importante, e para este Conselho dar uma importância
a essa data comemorativa, eu defendo que se mantenha o dia 8. Também acho que
podemos fazer aqui, sem nenhum prejuízo para o seminário, e estou propondo o
encaminhamento de a gente retomar o debate após o almoço porque eu acho que a gente
tem que voltar a discutir o formato do seminário. Por quê? Porque acho que nós pecamos
ao dividir em duas Mesas, colocando Governo e entidades em uma Mesa e empresas e
trabalhadores na outra. Porque é isso que o Chico falou: nós não precisamos falar para nós
mesmos.
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O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA (Fora do microfone.) – Eu sugeri que
nós tivéssemos acesso às autoridades para discutir o assunto.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Exatamente.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA (Fora do microfone.) – E não a gente
expor os assuntos para eles. Na proposta que está em pauta, eles não ouviriam as nossas
apresentações, ou seja lá o que for.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Exatamente. Então, eu quero dizer isso: nós
precisamos que essas autoridades ouçam os segmentos envolvidos, e não que venham
aqui, vão embora e pronto e acabou, mesmo que haja um questionamento do Plenário; mas
é diferente. É diferente a interlocução estabelecida. Então, acho que a gente tem que
rediscutir o formato. Eu, por exemplo, não vejo grande importância da participação de um
representante do CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ele trata das ações dos
membros do Judiciário. Ele não trata da questão da segurança pública no Brasil, e não trata
da segurança dos profissionais de comunicação, não vai tratar em nenhum momento.
Poderia até dar mais amplitude para o debate, mas como a gente tem um tempo, e tem que
privilegiar quem são as pessoas que a gente quer ouvir, e para quem a gente quer falar,
acho desnecessário. Mas volto a dizer: acho que a gente teria que readequar esse formato,
e por isso meu encaminhamento de suspensão da discussão e retomada após o almoço.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Então, coloco ao
Plenário. Alguém se opõe?
O Conselheiro João Camilo tinha pedido a palavra.
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Eu pedi, mas agora eu estou na dúvida em relação
a essa questão do encaminhamento. Talvez se a gente fizesse um pouquinho mais de
esforço, a gente poderia finalizar, para não ter que pausar.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Só um minutinho.
Eu até vou concordar com a Conselheira Maria José, porque independentemente
desse assunto, nós temos um terceiro assunto extra pauta a tratar, que é justamente a
votação na reunião passada, do nosso Regimento Interno, e há um recurso da Conselheira
Maria José Braga, que eu também gostaria de colocar à decisão do Plenário. Então, acho
que a gente aumenta um pouquinho...
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Mas dessa novidade também eu
não tinha conhecimento, e acho que é um assunto que nem cabe, por Regimento Interno...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – O Regimento Interno
prevê recurso.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Inclusive é uma decisão que foi
tomada na última reunião por unanimidade. O problema talvez seja...
O SR. DAVI EMERICH (Fora do microfone.) – Teve uma abstenção.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Mas é unânime, uma abstenção não
descaracteriza. Então, acho que esse é assunto para o qual eu já pleiteio uma votação
imediata, encaminhando no sentido de que não se perca tempo com uma coisa dessa
natureza. O que nós temos que perder tempo é com o evento.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Vamos só colocar um
pouquinho mais de ordem. Nós estamos aqui decidindo se voltamos à tarde ou colocamos
essa discussão agora, do seminário.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA (Fora do microfone.) – Seminário
agora.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Agora?
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A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Presidente, só uma questão de encaminhamento,
para ficar claro. No meu entendimento, nós teremos que voltar à tarde de qualquer jeito,
porque há um recurso estabelecido na mesa, e ele vai ter que ser discutido; e há os outros
itens que constam aqui, que terão que ser passados. Então, nós vamos ter que voltar à
tarde de qualquer jeito. E voltar à tarde para fazer debate não é perder tempo. Esses
Conselheiros todos que estão aqui foram convocados para uma reunião que ordinariamente
ocorre no período da tarde, e que extraordinariamente começou às 10h da manhã, inclusive
ferindo o Regimento, que fala que tem que começar às 11h. Então, não é perder tempo. É
voltarmos para a convocação que nós recebemos e aceitamos e fazer o debate com a
devida calma, tomar as decisões com a devida calma que este Conselho tem que tomar.
Para que fique claro, o meu encaminhamento é para que se interrompesse já e
voltasse a discutir o seminário à tarde.
Não é um encaminhamento para continuidade da reunião até o esgotamento da
pauta, porque isso não está em questão, isso não está em questão. Está em questão se
colocamos o segundo ponto, se terminamos e votamos o segundo ponto, ou não.
Não há continuidade da reunião até o encerramento sem intervalo para o almoço.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Bom, o que a gente
está colocando aqui, Conselheira, é exatamente isso.
Em primeiro lugar, deixe-me explicar à senhora o porquê da convocação para as 10h
da manhã.
Havia uma audiência que seria feita em dois turnos pelo número de convidados: um
na parte da manhã, outro na parte da tarde. Convocá-los para as 11h30 da manhã, na parte
da manhã, é pura perda de tempo, porque, em meia hora – no caso, meia hora, uma hora
e meia –, não se faz nenhuma oitiva. Portanto, foi convocada para as 10h manhã, como já
anteriormente tinha sido convocada para as 9h da manhã. Não é a primeira vez em que se
convoca antes das 11h30, que é o que prevê o Regimento Interno.
Agora, os Conselheiros acham que é possível discutir esse item 2 da pauta, que é o
seminário, nesse período que nós temos aqui, que é de 11 minutos. E a Conselheira acha
que deveríamos fazê-lo na parte da tarde.
Eu sinceramente também acho que, em 11 minutos, por mais que eu prorrogue por
mais 30, não vai haver espaço para essa discussão, já que nós estamos reabrindo a
convocação do dia 8 de abril. Entendo o seguinte: estamos trocando realmente de um
seminário que nós havíamos pensado para uma audiência aqui; mesmo que se chame de
seminário, dentro do Plenário, acho que vamos ter fazer alguns ajustes.
Eu acho que a Conselheira neste caso tem razão: a gente deveria passar isso para a
parte da tarde.
Conselheira Juliana.
A SRA. JULIANA NORONHA – Boa tarde.
É só para tentar entender e tentar organizar aqui o nosso Pleno para a gente continuar
com as discussões.
A proposta, então, não é mais a realização de um seminário, é uma audiência pública
nos moldes como foi feito hoje.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Não. Nós queremos
realizar um seminário. Não podemos, no momento, dizer que esse seminário será feito no
auditório do Interlegis, porque não temos um o.k. do Senado. Isso teria que ser feito pelo
Presidente Davi Alcolumbre.
Nós vamos continuar tentando esse contato com o Presidente Davi Alcolumbre, para
tentar fazer esse seminário no local que determinamos na primeira, ou não: de acordo com
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a decisão aqui do Plenário, pode ser que mudemos: "Olha, não é necessário seminário, é
muito mais importante conversarmos com essas autoridades e colocarmos nosso ponto de
vista".
A SRA. JULIANA NORONHA – Essa é exatamente a minha colocação. Se o Pleno
está entendendo, até mesmo pela questão de chamar um representante daqui, outro dali,
que nós vamos falar para nós mesmos, como falou o Conselheiro Chico, eu entendo que a
proposta é montar uma Mesa com as autoridades e, com isso, haver esse debate, essa
troca de informação dentro do Pleno.
Então, eu entendo que, com a proposta como foi colocada, de montar uma Mesa de
seminário dentro do próprio Conselho, estaria resolvido o problema. Os representantes
estão aqui – a Fenaj, a Fitert, a Abert, a Abratel – e, com isso, nós faríamos audiência com
os membros do Governo...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Exato, até porque os
representantes dos trabalhadores estão aqui, das empresas, também, e podem interagir
com as autoridades que nós estamos convidando.
A SRA. JULIANA NORONHA – Eu acho que está simples. Então, eu acho que
simplesmente a gente consegue decidir isso e encerrar esta discussão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Sim, mas quem serão
os convidados? Isto aí é que já estava em discussão pela Conselheira Maria José: quem
serão os convidados? Vai ser o Ministro Moro? Quem nós queremos convidar aqui?
A SRA. JULIANA NORONHA – Sim, eu entendi que nós convocamos...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Nós tínhamos
convidado sim, mas já mudamos a parte 2.
A SRA. JULIANA NORONHA – A parte 2, porque a parte 2 está presente aqui no
Pleno, não é isso? Então, a parte 1 seria o Ministro Moro, um membro do Conselho Nacional
de Justiça e o Relator da Comissão Especial.
(Intervenção fora do microfone.)
A SRA. JULIANA NORONHA – Por que alguém do Senado? Não entendi.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Há sugestão para
alguém do Senado. Nós temos o Senador Vanderlan Cardoso, por exemplo, que é o
Presidente da CCT.
A SRA. JULIANA NORONHA – Mas, nesse sentido, eu acho que a gente teria que
chamar o Presidente da Câmara também, igualmente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – O Presidente da CCT
da Câmara também poderia.
A SRA. JULIANA NORONHA – Por certo.
Mas o Conselho é do Congresso...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – É lógico...
A SRA. JULIANA NORONHA – Ou, então, não chama nenhum, porque, já que nós
estamos aqui no Pleno representando, fazendo essa...
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – E não faltarão lugares para sentarem
todos que nós convidarmos do Senado e da Câmara...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Claro, claro.
Conselheiro João Camilo.
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – O mesmo encaminhamento que eu ia fazer era o
da Conselheira Juliana, concordando com alguns aspectos que a Conselheira Maria José
colocou e com o que o Conselheiro Chico colocou também.
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Eu fiquei meio constrangido de fazer a proposta, porque a gente ainda não definiu a
questão se vai travar ou não para o almoço, porque, aí, eu faço ou não.
Então, eu queria saber como a gente vai encaminhar com relação a isso.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA (Fora do microfone.) – Trinta minutos,
a gente resolve isso. Mais trinta minutos...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Vamos fazer uma coisa
mais fácil e mais Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional: eu vou
convocar a outra parte da reunião para de tarde e vou dar por encerrada essa reunião da
manhã.
Voltamos ao item 2 na sequência, na parte da tarde, às 2h da tarde.
(Suspensa às 12 horas e 54 minutos, a reunião é reaberta às 14 horas e 20 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Boa tarde. Já temos
quórum para retomar a reunião agora na parte da tarde e voltar ao item 2, sobre o Seminário
Violência contra Comunicadores e a Ameaça à Liberdade de Expressão.
Então, pelo que ficou na parte da manhã, tanto a Conselheira Maria José quanto o
Conselheiro Araújo Lima são de opinião de que melhor do que o seminário é a audiência
aqui no Plenário, onde a gente pode interagir com as autoridades que nós estamos
convidando.
Não sei se há alguma discordância quanto a que transformemos esse seminário numa
audiência aqui na Comissão com o mesmo título: Violência contra Comunicadores e a
Ameaça à Liberdade de Expressão.
Então, passamos agora...
E aí também não haveria a necessidade da convocação de representantes dos
trabalhadores e empresas, porque os trabalhadores e empresas já estão representados
aqui no Plenário. Há até uma sugestão...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Isso. Poderiam
participar, poderíamos até convidar para que eles nos auxiliassem com perguntas. Não sei.
Eu acho que é possível isso também.
Então, fica a questão dos convidados, quem serão os convidados para a audiência.
Até agora temos o Ministro da Justiça, Sergio Moro, o Deputado Relator da Comissão
Especial da Câmara que acompanha o pacote anticrime e o representante do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), que, como lembrou bem a Conselheira Maria José, tem pouca
conexão com o assunto. Eu acho que foi bem lembrado. O que faria o CNJ?
Eu vou passar a palavra. Já pediram a palavra o Conselheiro João Camilo Júnior, a
Patrícia também, a Maria José também.
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Então, retomando, o meu encaminhamento seria
nesta linha: na linha de que a gente mantivesse a data do dia 8, fizesse aqui mesmo,
independentemente de liberação de espaço, até porque o nosso tempo é um tempo que
está curto. A gente está fazendo as reuniões, as reuniões têm sido minimizadas e a gente
não tem resolvido tantas coisas como a gente poderia ou teria potencial para fazer,
exatamente por conta de a gente estar adiando algumas discussões.
Aí, a minha sugestão é nessa linha do Conselheiro Chico, da Conselheira Maria José
e da Conselheira Juliana em relação a fazer aqui como uma audiência, convidar as pessoas
para poderem participar, até para que eles possam nos ouvir, ouvir as nossas demandas e
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não fique, como a Conselheira Maria José criticou, só a mesa do Governo no começo,
depois só nós e nós falando para nós mesmos.
Então, eu concordo com essa linha e que a gente convidasse os Presidentes das
entidades exatamente para comporem aqui. Muito embora nós estejamos aqui
representando as entidades, nós poderíamos convidar os nossos Presidentes para
participarem aqui, para estarem como ouvintes e também como debatedores.
E em relação à agenda específica, eu tenho um adendo: eu acho que, se este
convidado – a gente já postulou alguns, que seriam os mais importantes, até pela questão
da legislação –, o Ministro Sergio Moro, não vier a confirmar a presença dele, o debate fica
prejudicado.
Não há sentido. Volta o que nós falamos: falar para nós mesmos não tem sentido.
Então, o meu encaminhamento é por esse modelo, para manutenção da data, para
que seja aqui neste auditório, mas, os convidados não confirmando, nós puxamos a pauta
do mês e vamos debater os temas do Conselho, porque, senão, nós vamos fazer um
seminário para nós mesmos.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Perfeito.
Conselheira Patrícia Blanco.
A SRA. PATRÍCIA BLANCO – Eu concordo com o Conselheiro João e, nesse
sentido, a ideia – até nós tínhamos debatido na reunião passada – era a de convidar. É
claro que, se não houver o Ministro Sergio Moro, são não houver os representantes do
Senado ou da Câmara para tratar dos assuntos que são importantes para esse tema de
combate à violência contra comunicadores e defesa da liberdade de expressão, não é
necessário manter uma audiência ou um seminário sem ter essas pessoas para que nós
possamos colocar os nossos pontos de vista. Entendo que, quanto a essas pessoas e
também verificando qual o papel que elas têm dentro das suas estruturas, a ideia de
convidar um representante do Poder Judiciário era no sentido de trazer também um outro
lado da questão, que é a questão da punição àquele que promove a violência contra
comunicadores. Então, ter aqui um representante do STF, ou STJ, ou do CNJ era neste
sentido: de ver como o Poder Judiciário pode também se colocar, se posicionar no combate
contra a impunidade, contra aqueles que promovem a violência contra jornalistas ou
comunicadores.
O CNJ foi citado aqui porque tem um conselho lá dentro de combate à impunidade
contra comunicadores. Não sei como está esse conselho hoje, seria interessante averiguar.
Foi citado, sugerido aqui também que viesse algum representante da OAB da comissão
permanente. Também coloquei como sugestão um representante da Comissão de Direitos
Humanos do Ministério de Direitos Humanos – o Conselho Nacional de Direitos Humanos
tem uma Comissão Permanente de Combate à Violência e à de Liberdade de Expressão –
é um nome comprido dessa comissão.
Mas de novo: eu acho que são nomes que se coloquem caso a gente não tenha o
nome principal, que é o Ministro da Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira, eu acho
– não sei – que aqui, agora, até depois da observação da Conselheira Maria José, do
Conselheiro João Camilo, do Conselheiro Araújo Lima, a participação do Presidente do
Observatório Permanente da Liberdade de Imprensa da OAB é muito importante e ele pode
passar para aquela parte da tarde que tínhamos pensado para vir junto, talvez até em
substituição ao CNJ, até porque, no caso, a Justiça não tem muito a fazer, a não ser julgar
mesmo. Podemos sensibilizar o CNJ, mas o CNJ pode, quando muito, atuar sobre juízes
que não estão punindo agressores, mas isso, a qualquer momento, num caso desses,

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

11 Abril 2019

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

, ~\.'..,,_

....
~ _.· .. ·.. ,,,,
.-. .. ; .: ,.
'
• .;.,-~
. j _.
~

~---~

' j\

,~

. ..,·,•,. d!
~b.:'r

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Quinta-feira

189

CN - 39

SECRETARIA DE REGISTRO E REDAÇÃO PARLAMENTAR – SERERP
COORDENAÇÃO DE REGISTRO EM COMISSÕES – CORCOM

CCS (2ª Reunião)

18/03/2019

pode-se chegar e diretamente fazer uma denúncia no CNJ de que um juiz está deixando –
o Ceará, por exemplo, parece que é campeão de crime contra jornalista – sair matando à
vontade. Isso pode ser feito, mas num caso específico.
A Conselheira Maria José queria também falar sobre...
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Na verdade, eu acho que eu não disse, mas, se
disse, fui mal interpretada. Eu não disse, em nenhum momento, que as entidades
representativas dos trabalhadores não deveriam falar.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Nem nós.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Então, é exatamente isso. O que eu disse é que não
via sentido na divisão de mesas, porque, aí, sim, nós falaríamos para nós mesmos, para
nós que já estamos aqui, representantes dos trabalhadores e representantes das
empresas.
Acho que a gente tem que fazer um esforço para enxugar para termos um seminário
com uma mesa só e principalmente, vindo o Ministro da Justiça e da Segurança Pública,
para que nós possamos falar e não falar como membros da bancada de conselheiros,
porque isso obviamente está consignado. Que nós possamos expor nossos dados, que
são, a meu ver, bastante relevantes, e expor nossas proposições, porque nós temos
proposições.
Então, acho que o esforço tem que ser esse. A gente convida o Ministro, a gente
convida, além do Ministro do Governo, o Relator do projeto que altera a questão dos
crimes...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – E a OAB.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Não. Os representantes dos trabalhadores e os
representantes das empresas, que são quem está acompanhando cotidianamente os casos
de violência contra os profissionais.
Então, desculpem-me. Eu entendo a importância da OAB. Acho que eles têm, sim,
que manter uma comissão de acompanhamento da liberdade de expressão e de imprensa,
mas acho que, inclusive para dar subsídios aos representantes do Governo e fazer
proposições para esses mesmos representantes do Governo, nós temos muito mais
condições do que um representante da comissão de liberdade de expressão da OAB,
porque nós estamos, volto a dizer, trabalhando isso cotidianamente e temos também um
acúmulo de debate que não é de um ano, dois, é um acúmulo que vem de décadas de
acompanhamento e de tentativas de implementar medidas para diminuição dos casos de
violência contra jornalistas e demais profissionais da comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira, se eu
entendi bem, quando nós conversamos mais cedo, a ideia era que trazer nós mesmos para
cá e nada são a mesma coisa. A senhora já é a Presidente da Fenaj; então, já representa
boa parte dos jornalistas – no caso, todos: eu considero ali o radialista fazendo parte da
profissão de jornalista. Então, a senhora representa todos os jornalistas.
Então, Conselheira, não sei por que teríamos de convocar também – essa foi a sua
colocação de manhã – também agora o representante dos trabalhadores, se nós já somos,
representante das empresas, se nós já somos, e facilita, para não ficar um seminário
enorme, em que nós não vamos chegar a canto nenhum.
Então, talvez fosse melhor um seminário mais enxuto, com as autoridades com quem
nós queremos falar. E nós estamos aqui: os empresários estão aqui, os trabalhadores estão
aqui, eu acho que a comunicação toda está representada aqui no Conselho.
O SR. DAVI EMERICH – Presidente, há alguém na frente?
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Não, é que eu fiz um
questionamento à Conselheira e ela ia responder agora.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Posso responder? Bom, primeiro, acho que nós
temos representatividade para tratar do assunto, e temos representatividade para tratar do
assunto em qualquer fórum, inclusive nesse. Se nosso esforço é para a gente ter pessoas
do Governo para, inclusive, de alguma forma cobrar do Governo posições, eu acho que o
Governo tem de nos ouvir. Então, por isso que eu disse que eu era contra dividir em duas
mesas, mas o Governo tem que nos ouvir.
Acho, por exemplo, que é importante o Ministério da Justiça ter informações, ter os
números da violência levantados pela Federação Nacional dos Jornalistas e pela Abert.
Nós enviamos oficialmente os nossos relatórios todos os anos para o Ministério da Justiça,
mas eu não sei se isso chega na mão do Ministro. Então, se nós temos um Ministro aqui,
nós temos uma oportunidade bastante significativa de que esse Ministro tome
conhecimento da gravidade da situação que é a violência contra jornalistas.
Então, acho importante, sim, que nós possamos apresentar os nossos números,
assim como acho importante que nós possamos apresentar nossas proposições.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Mas por que nós não
apresentaríamos é que eu não entendi ainda.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Bom...
O SR. DAVI EMERICH – Presidente...
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Uma coisa é eu poder fazer uma intervenção que,
se houver muitas intervenções, nós teremos que controlar o tempo e vai ser limitado a três
minutos; outra coisa é eu, por exemplo, poder apresentar o relatório da violência contra
jornalistas da Federação Nacional dos Jornalistas. São coisas muito diferentes.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Mas eu acredito que
não há por que a senhora não apresentar um relatório.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Presidente, é exatamente isto que eu estou dizendo:
para poder apresentar um relatório, eu tenho de ter um tempo de exposição, não apenas o
tempo de intervenção dado a todos os Conselheiros.
O SR. DAVI EMERICH – É a questão do encaminhamento também.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Encaminhamento.
O SR. DAVI EMERICH – Eu acho que, na verdade, dá para encaminhar a questão
para um consenso. Eu acho o seguinte. Nós temos três instâncias dentro deste Conselho:
trabalhadores, empresas e sociedade civil. Eu acho que a Mesa composta pelo Ministro da
Justiça, mais o Relator da Câmara, retiro a questão do Senado, os dois que vão compor a
Mesa e o senhor presidindo.
Eu acho o seguinte, que os trabalhadores, exclua aí o fórum nacional, então os
trabalhadores neste caso é o sindicado, é a Fenaj e radialistas, indicam um representante;
as empresas no formato original indicam um representante; eu me junto com o Migales, que
foi quem indicou o representante da OAB e os representantes da sociedade civil, a gente
faz um acordo entre a gente, por mim pode ser o representante da OAB, a gente indica um
da sociedade civil. Abrem-se os debates e deem-se cinco ou dez minutos para que cada
representante desses três- escolhidos possa agendar uma discussão, cinco minutos de
intervenção, dez minutos de intervenção, antes de os Ministros falarem, como se fosse um
documento para fazer a quantidade da discussão. Feita essa fala, portanto, uma fala mais,
não de três ou quatro minutos, uma fala mais densa, as autoridades vão expor as suas
opiniões e, aí, abre-se para o conjunto do Plenário.
Eu acho que esse seria um formato razoável.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Seria.
Conselheira Juliana.
A SRA. JULIANA NORONHA – Conselheiros, a título de sugestão para ver se a
gente consegue fazer um encaminhamento da proposta da montagem dessa Mesa, eu
imagino que, nesse tema específico, não existam muitas contradições nem
posicionamentos divergentes dento do Conselho de Comunicação Social. Eu estou
entendendo a preocupação da Conselheira Maria José, que é no sentido de apresentar
esses números aos visitantes que estarão aqui participando desse pleito. A minha sugestão
é que ela, como representante do Conselho nesse tema específico, apresente, abra os
trabalhos, apresente os números...
(Interrupção do som.)
A SRA. JULIANA NORONHA – ... do Conselho de Comunicação Social.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – É a sugestão também
do Conselheiro Davi Emerich.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Eu concordo com a Conselheiro Juliana. É diferente
da do Conselheiro Davi, porque o Conselheiro Davi inclui outros convidados. A nossa
sugestão é que a Conselheira Maria José representasse, com muita legitimidade, tanto o
Conselho quanto os profissionais jornalistas, porque, na verdade, quem mais sofre no
processo inteiro são os jornalistas, os radialistas, os comunicadores. E eu acredito que o
José Antônio não se oporia à Conselheira Maria José representá-los também. Tudo bem?
E é isso.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Ficariam aqui. Não ocupariam a Mesa, porque aí
daria celeridade para o debate, cada um participaria como quisesse e a Mesa ficaria menor.
O SR. JOSÉ ANTÔNIO DE JESUS DA SILVA – Para entender bem, porque estou
na linha de concordância no formato indicado pela Juliana falado aí.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – O que nós vamos fazer,
Conselheiro? A Conselheira Maria José, representando ou o Fenaj, ou os trabalhadores ou
próprio Conselho, vai fazer uma explanação inicial maior do que o tempo que será dado
aos Conselheiros durante o debate, e, depois da explanação da Conselheira Maria José, é
que todas as autoridades vão falar, e, aí, depois vão responder a perguntas. Até porque
nós não temos muita coisa a ouvir deles; nós temos muita coisa a falar para eles e perguntar
para eles. Então, a exploração de cada um deles também pode ser pequena; maior seria
mesmo a explanação da Conselheira Maria José. Acho que não há ninguém que não esteja
de acordo.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Então, já essa parte
aqui... Só falta, então, convidamos o Ministro da Justiça, o Deputado Relator da Comissão
Especial da Câmara que acompanhará o pacote anticrime, e ficou faltando um terceiro,
porque a gente não vai chamar o CNJ. Por que não chamamos a OAB, que já estava aqui
o Observatório Permanente da Liberdade de Imprensa?
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Eu sugeriria, já que a gente está tratando aí mais
com uma instância de Governo, em vez da OAB eu sugeriria o Ministério de Direitos
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Humanos com a comissão que a Patrícia já citou, que realmente tem um nome grande. O
Ministério mantém uma comissão permanente de trabalho contra violência contra
comunicadores. Eu não me lembro exatamente do nome aqui, mas acho que o Ministério
poderia ser convidado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Sim, o Ministério de
Direitos Humanos, especificamente... A gente tem de convidar o Ministro.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – A gente o Ministro. Se ele quiser, ele designa o
Presidente da Comissão ou a Presidenta da Comissão, porque eu acho que é uma mulher.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – O.k. Alguma
discordância quanto a isso?
O SR. DAVI EMERICH – Não é discordância, é só uma questão. Convidar dois
Ministros ao mesmo tempo? Porque eu não sei... A gente sabe como são as coisas aí em
termos de... Parece-me que isso pode nem um querer nem o outro querer, porque vêm dois
Ministros. Eu faria o foco em cima do Ministro da Justiça, que é o autor da proposta, tal, tal,
tal, para não pairar qualquer: "Não; já que vai ela, eu não vou". Entendeu? Esse tipo de
coisa.
Sendo o Ministro da Justiça e como ele vai ser o piloto, ou seja, se ele vier, vai haver
seminário; se ele não vier, praticamente o nosso seminário acaba, talvez seja o caso de o
Conselho pedir uma audiência para levar o convite para o Ministro antes de mandar o
convite para o resto do pessoal. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro Araújo
Lima.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Eu acho que seria interessante ter,
assim como nós teremos um representante da Câmara dos Deputados, nós poderíamos ter
um do Senado, e me lembrei, e isso o Valmar pode confirmar, que o Presidente instituiu
uma Comissão de acompanhamento do que está acontecendo lá para dinamizar quando
chegar aqui. Então, talvez isso seria a pessoa que está coordenando esse trabalho...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Previdência.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Ah, é na Previdência? Desculpe,
então, é confusão minha. Se houvesse essa pessoa...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Aqui no Senado, não
é?
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Isso. Seria o ideal.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – E aí aquele negócio da
CCT também, teria que se chamar a CCT da Câmara. Aí começa a ampliar, e eu acho que
a CCT também não tem...
Alguma sugestão para completarmos a lista aqui dos três? Porque realmente o CNJ...
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Eu realmente não entendo muito dessa coisa da
diplomacia ministerial, e creio que faça sentido, sim, essa observação do Davi. Então, não
sendo de bom tom convidar dois Ministros para o mesmo debate, e aí, no caso, realmente
o Ministro da Justiça é uma prioridade, aí acho que, sim, nós poderíamos manter a OAB.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – A OAB?
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Sim, porque é uma instituição que vai estar
acompanhando muito de perto esse debate legislativo da mudança da legislação e há aí
uma preocupação institucional com a questão da liberdade de imprensa e de expressão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Ficamos assim, então:
a OAB? (Pausa.)
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Bom, então ficamos da seguinte forma no item 2: está mantido para o dia 8 de abril,
não no formato de seminário, mas no formato de audiência. Convidados serão o Ministro
da Justiça Sergio Moro; o Deputado Relator da Câmara que acompanhará o pacote
anticrime; e o Presidente do Observatório Permanente da Liberdade de Imprensa da OAB,
Dr. Pierpaolo Cruz Bottini.
Gostaria de perguntar para o Plenário se nós vamos fazer isso na parte da manhã ou
na parte da tarde.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Vamos para a
disponibilidade deles. O.k.
Aí, no caso, se for de manhã, eu gostaria de marcar, já que vai ser um pouco maior,
para as 9h, no caso de a disponibilidade de ser na parte da manhã, porque haveria mais
tempo do que marcar às 10h, pois teríamos tempo reduzido.
Depois, a Saop vai informar aos Conselheiros o horário por conta da disponibilidade
do...
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Presidente, mas é muito importante a observação
do Conselheiro Davi: esse convite precisa ser feito o mais rápido possível ao Juiz Sergio
Moro, ao Ministro Juiz...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Ex-juiz.
O SR. JOÃO CAMILO JÚNIOR – Mas aqui é bem diferente.
A ele e pessoalmente, porque eu acho que é uma coisa, inclusive, que deveria ter
sido feita no mês anterior, mas tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – É verdade.
O.k. Item 2, então, está resolvido.
Agora nós temos, então, o item 3, que era extrapauta, um recurso da Conselheira
Maria José Braga sobre a votação da reforma do Regimento Interno.
Em 13 de março, a Conselheira Maria José Braga apresentou à Presidência do
Conselho recurso à decisão do Pleno de votar e aprovar em bloco parte das propostas de
alteração do Regimento Interno da primeira reunião de 2019 deste Conselho.
Esta Presidência decidiu por ler a íntegra do recurso da Conselheira e... Vamos
primeiro ver a íntegra, que é a seguinte:
Sr. Presidente, considerando que as discussões e votações das propostas de
alteração do Regimento Interno do CCS, Congresso Nacional, foram adiadas por
mais de uma vez, numa demonstração inequívoca de que não havia urgência
para apreciação da matéria; considerando que em mais de uma ocasião as
discussões e votações foram adiadas em razão da ausência de um dos
conselheiros integrantes da comissão de relatoria, notadamente o Conselheiro
Miguel Matos; considerando que na primeira reunião do ano em curso a matéria
foi submetida à apreciação na minha ausência, uma das integrantes da comissão
de relatoria, que apresentou voto divergente do voto do relator; considerando que
na primeira reunião do ano em curso houve alteração na metodologia de votação
adotada inicialmente pelo Conselho e que o encaminhamento dessa mudança
ignorou a existência de três relatórios diferentes; considerando que a votação
deu-se somente nas propostas de alteração apresentadas pelo Relator,
novamente ignorando a existência de três relatórios diferentes; considerando, por
fim, a importância do Regimento Interno para o bom funcionamento do Conselho,
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solicito a V. Sa. que seja submetido ao Conselho, na próxima reunião, agendada
para o dia 18 de março, este recurso para a anulação da votação em bloco, com
a consequente retomada da votação por item do Regimento Interno, observados
os relatórios apresentados.
Atenciosamente, Conselheira Maria José Braga, representante da categoria
profissional dos jornalistas.
Bom, eu queria só, Conselheira, pegar aqui a p. 29 da ata que nós aprovamos agora
há pouco. No final, no pé da página, há uma fala minha em que eu digo: "Com isso, em
relação ao item 4, vamos aguardar a Conselheira Maria José". Há uma discussão aqui
sobre outra coisa, que é a Presidência da EBC, e, então, vem aqui o Conselheiro Francisco
de Araújo Lima e diz: "Eu queria encaminhar uma proposta preliminar. Desde agosto esse
negócio está em pauta. As pautas ficam sempre com ele penduradas.
Então, dessa vez eu queria propor o seguinte: não há quem já não tenha lido ou tido
tempo para tal. Se não leu, não vai ler mais. O que sobrou? Todas as questões polêmicas
foram devidamente discutidas e votadas. Sobraram aqui as alterações que foram
introduzidas com o restabelecimento da redação original do art. 3º. Então, eu queria
encaminhar a seguinte proposta: que nós votássemos em bloco sem ficar como já fizemos
algumas vezes, lendo coisa por coisa, indagando, enfim.
E eu digo: "Consulto o Plenário se nós concordamos com essa votação em bloco para
resolvermos a questão do Regimento, que está aí desde agosto. Algum Conselheiro
discorda dessa votação em bloco?". Há uma pausa e ninguém discorda. "Então, está
aprovado, vamos votar em bloco".
Então, a votação em bloco bem como a votação sem a presença da senhora foi uma
decisão do Plenário, e não minha. Conselheira, considerando que não há previsão de
recurso sobre uma decisão do Plenário, e para isso eu me valho também, como a gente de
vale sempre do Regimento da Câmara, do Senado e do próprio Congresso Nacional, não
existe recurso para votação em Plenário, existe, sim, recursos para votações em
Comissões, que são levados à decisão superior do Plenário, mas do Plenário não existe.
Então, eu peço desculpas, Conselheira, mas eu não vou conhecer do seu recurso.
Com a palavra a Conselheira Maria José Braga.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Sem questionar a decisão do Presidente, porque,
claro, está no seu legitimo exercício do cargo e se valendo do nosso Regimento Interno,
em que não há essa previsão, como também não havia impeditivo, eu consultei a
Secretaria, não havia precedentes, mas poderia, sim, apresentar, e foi o que eu fiz.
Na, vamos dizer assim, não aceitação do recurso, eu queria chamar a atenção deste
Conselho para algumas questões, principalmente em relação à discussão que foi feita do
Regimento Interno. Nessa discussão foram feitas manobras para adiamento da votação
enquanto foi, vamos dizer, conveniente. A votação foi, mais de uma vez, volto a dizer,
adiada por ausência de um dos relatores. Então, desculpe-me o Sr. Presidente que estava
presidindo a sessão anterior: em razão desse precedente, o que deveria ter acontecido era
a suspensão da discussão e da votação até a minha chegada a este Plenário, porque foi o
que...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Foi o que eu propus.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Foi o que o senhor propôs, mas não encaminhou,
colocando uma outra proposta...
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Eu encaminhei, sim.
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A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Desculpe–me, Presidente, o senhor colocou em
votação outra proposta de encaminhamento, que foi a votação em bloco, enquanto eu não
estava presente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira, a
aprovação de uma elimina a outra. Se pediram para votar sem a participação... Eu afirmei:
a Conselheira não está. A outra colocação veio no sentido oposto.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Não, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – É a mesma coisa,
Conselheira.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Não, Sr. Presidente. Desculpe-me, mas um
encaminhamento que foi votado e ao qual foi dado seguimento foi o da votação em bloco,
não o da votação sem a minha presença.
Então, volto a dizer: pelos precedentes que ocorreram aqui, eu me sinto
desrespeitada na decisão do Conselho de votar sem a minha presença, porque, por mais
de uma vez, a decisão foi adiada porque o Conselheiro Miguel Matos não estava presente,
como um dos relatores que tinha apresentado voto divergente.
E isso, Sr. Presidente, não é por acaso. Isso se dá de maneira pensada para que em
determinadas coisas não se faça um debate claro e aberto aqui neste Conselho. E a minha
posição sempre foi de fazer o debate claro e aberto dentro deste Conselho. O meu recurso
se deu em razão desses procedimentos anteriores e, principalmente, porque aqui eu
represento uma categoria. E eu quero que a minha categoria saiba como a representante
dela votou em cada matéria que foi votada aqui neste Conselho. Nós jamais aprovaríamos,
aqui neste Conselho – ou votaríamos a favor –, medidas como, por exemplo, para restringir
o trabalho do Conselho e restringir os encaminhamentos das decisões deste Conselho.
Então, era só para ficar muito claro. Sabia de todo o pronto que o recurso não seria
aprovado se fosse colocado em votação, porque há uma hegemonia aqui do setor
empresarial, que ilegitimamente conquistou os votos de parte dos representantes da
sociedade civil. E nós sabemos que nós vamos perder todas as votações que fizermos aqui,
mas vamos fazer questão de fazê-las todas de maneira aberta e transparente para que as
nossas categorias tenham conhecimento e para que a sociedade civil, que não está
representada aqui por determinados representantes, também tenha conhecimento de como
as coisas são encaminhadas e votadas aqui neste Conselho.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira Juliana
Noronha.
A SRA. JULIANA NORONHA – Conselheira Maria José, eu acho que às vezes a
gente não gosta dos resultados das decisões, mas eu acho muito grave, dentro de um
Conselho presidido aqui, estabelecido do Congresso Nacional, colocar que existe capitação
ilegítima de votos dentro de um Conselho eleito para assessorar as questões envolvendo
a comunicação social e cuidar delas. Eu acho que isso é uma afirmação muito perigosa e
não é por aí que a gente precisa de encaminhar os nossos trabalhos.
Houve uma decisão. Foi decidida pelo Pleno, quando inclusive outros representantes
aqui estavam presentes, e não se colocaram contra. O próprio Relator também da matéria,
juntamente com a senhora, com o Conselheiro Chico, o Dr. Miguel, ele também não estava
presente. E o Pleno decidiu que tinha condições suficientes para definir sobre esses últimos
pontos e, por isso, eles foram aprovados em bloco.
A questão do recurso – já superado, porque realmente não teria como fazer um
recurso para questionar a decisão do Pleno – foi muito bem encaminhada pelo Presidente,
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porque, na realidade, o que a gente precisa é de uma segurança jurídica e de uma
segurança dos nossos trabalhos. Mudar a regra do jogo porque a gente não gostou de um
resultado não acrescenta para nenhum processo democrático.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro Araújo
Lima.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Eu queria pedir a oportunidade de
um registro: é indispensável que o Presidente Murillo Aragão e o Sr. Presidente hoje
estudem as acusações que foram feitas ao Conselho, que repercutirão fatalmente em quem
comandava este Conselho de Comunicação Social.
Eu não vou perder meu tempo discutindo um assunto dessa natureza, agressivo, mal
educado... Então, eu gostaria que fosse oficialmente solicitado às Presidências, como ao
Presidente que participou de algumas sessões de discussão dessa matéria, e as principais
foram discutidas sob sua tutela: eu acho que vocês têm que dar uma resposta oportuna
depois de examinar profundamente a gravação que foi feita, da qual eu também terei na...
Mas, de qualquer maneira, saio daqui tranquilo, até porque a própria colega
Conselheira votou hoje aprovando a ata. Então, eu tenho mais esta segurança: a ata foi
aprovada por unanimidade. E aqui consta exatamente a aprovação por unanimidade, com
abstenção do nosso Conselheiro Emerich.
Então, eu acho que o discurso dela é invalidado pela forma com que ela hoje aprovou
a ata da assembleia.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheiro Davi
Emerich.
Eu propus que a gente verificasse a acusação da Conselheira Maria José, porque
realmente é uma acusação grave.
O SR. DAVI EMERICH – Antes de eu usar a palavra, eu gostaria de saber qual é a
acusação da Maria José.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Que este Conselho se
reúne e decide as coisas antecipadamente...
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA (Fora do microfone.) – Não, eu não disse isso em
nenhum minuto.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Opa!
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. DAVI EMERICH – Eu gostaria de dizer o seguinte: eu gostaria de sugerir ao
Conselheiro Francisco que retirasse essa questão. É como se tivéssemos de averiguar
possível denúncia da Conselheira Maria José.
Isto é um Plenário de representantes técnicos e também de posicionamentos
políticos. E a gente sabe que, onde há embate político, ela fez uma interpretação política.
E houve uma certa... Criou-se um campo majoritário de empresas e sociedade civil – isso
é a posição dela, a opinião política dela. Então, acho que ela não fez nenhuma acusação.
Então, eu sugeriria ao Francisco que retirasse a ideia de averiguar a acusação,
porque acho que não há uma acusação aí.
Eu acho o seguinte: pelo resultado daquela reunião, para mim – por isso eu me
abstive –, eu também fui pego de surpresa, porque eu estava convencido de que, naquele
dia, como nas sessões anteriores, a pauta, em virtude da sua repercussão... Eu, por
exemplo, acho que nós restringimos realmente muito a competência do Conselho, embora
sempre tenha elogiado o trabalho meticuloso. É por isso que eu me abstive. Agora, que se
deixe claro também que os outros representantes de trabalhadores e de sociedade civil
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votaram favoravelmente. Então, não há o que se discutir aí. Houve um erro? Tudo bem,
vamos discutir que houve um erro. Mas está sacramentado, houve uma decisão, então não
há mais como recuar nisso.
Eu acho que não devíamos ter votado como votamos, mas está votado. Não quero
reabrir a discussão. Houve uma maioria. Só na questão do encaminhamento do
Conselheiro Francisco, que se retirasse essa questão de averiguar, porque eu acho que
não houve denúncia.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Isso caberá aos presidentes, ignorar
minha solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira Maria José
Braga.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Os debates se dão de forma democrática e, na
minha visão, deveriam se dar também de forma clara, transparente. E eu sempre fiz isso
aqui, de forma muito clara e transparente. Apresentei o recurso, e isso não significa que eu
não poderia ter aprovado a ata, por óbvio, porque é um recurso a uma decisão. Se o
Regimento não prevê e se o Presidente do Conselho entendeu que, pelo Regimento não
prever, não deveria submeter ao Conselho, acho legítimo o encaminhamento dado pelo
Presidente. Agora, isso não invalida a minha possibilidade, como Conselheira, de
apresentar um recurso e, como se dá no Parlamento, isso pode ser feito de outra forma.
Como se dá no Parlamento: descontente, sim, com o resultado, eu posso apresentar outra
proposta, e a outra proposta vai ser discutida aqui, e vai ter de ser discutida aqui.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira, a não
admissão, o não conhecimento do seu recurso... Poderia ter sido feito só o não
conhecimento e não ter sido trazido a Plenário. Eu trouxe a Plenário exatamente por
respeito à sua posição e ao seu recurso, para que o Plenário tomasse conhecimento de
que havia um recurso, dos motivos apresentados e para que o seu recurso constasse,
inclusive, em ata.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Tudo que a senhora
escreveu está na ata do Conselho, porque eu trouxe a Plenário o recurso da senhora.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Eu não conheci do
recurso porque, pelo Regimento Interno e pela forma como ele foi votado aqui, um resultado
de oito a zero com uma abstenção, não cabia apresentar ao Plenário novamente uma
discussão que já foi encerrada, mas em respeito à senhora eu trouxe o seu recurso para
Plenário. Eu não conheci do seu recurso em um ato administrativo, mandando uma
resposta para a senhora não conhecendo do recurso. Eu o trouxe a Plenário. Eu acho que
mais respeito do que isso eu não conheço.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Presidente, eu já disse que acato inteiramente o
encaminhamento que o senhor deu para a questão. Só estava reforçando que o fato de ter
votado pela aprovação da ata não invalidava a apresentação do recurso.
E também gostaria de dizer que não há, a meu ver, absolutamente nenhuma
acusação aqui. Há uma constatação. Há uma constatação, e essa constatação pode ser
feita a partir da observância de todas as discussões e de todas as votações feitas neste
Plenário. Ao fazer uma constatação, não há absolutamente nenhuma questão pessoal com
absolutamente nenhum dos Conselheiros. Portanto, a meu ver, não há desrespeito a
nenhum dos Conselheiros, porque essa questão se deu ao longo do mandato e está, sim,
atestada pelos debates e pelas votações realizadas.
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O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Conselheira Juliana
Noronha.
A SRA. JULIANA NORONHA – Presidente, em relação aos posicionamentos
contrários às decisões do Pleno, o que o nosso Regimento prevê é que, havendo voto
vencido, que ele acompanhe, como voto vencido, o voto vencedor para conhecimento da
Casa.
Então, eu acredito que, nesse sentido, os posicionamentos da Conselheira Maria José
que foram expostos nos relatórios apresentados conjuntamente na Comissão de Relatoria
já estão sendo encaminhados como voto vencido junto ao voto vencedor. Quanto a isso,
acredito que esse tenha que ser o encaminhamento em respeito às nossas regras
regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Sim, mas isso já está
sendo... Isso sobe normalmente.
A SRA. JULIANA NORONHA – A preocupação levantada é porque o que a
Conselheira disse é que ela traria novamente para ser votado um outro posicionamento. Eu
acho que isso já foi estabelecido, já foi vencido.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Mas isso sobe! O
recurso dela sobe, vai também, porque vai registrado em Ata.
Bom, então, terminamos com isso a Ordem do Dia. O relatório de andamento das
Comissões, conforme deliberado na 11ª Reunião Ordinária de 2017, a formação das
Comissões Temáticas está suspensa até finalizarmos a revisão do Regimento Interno do
Conselho, que ainda aguarda a aprovação da Mesa do Senado, nos termos do art. 3º –
aliás, ainda aguarda ir para eles.
Passamos agora à fase de comunicação dos Conselheiros.
De acordo com o art. 39, §6º, inciso IV, do nosso Regimento Interno, seguindo a
recomendação nº 1 de 2018, abro espaço inicialmente para os Conselheiros que tenham
trazido relatos sobre casos de violência contra empresas e profissionais de comunicação.
Acho que a Conselheira Maria José deve ter alguma coisa.
Passo a palavra à Conselheira Maria José.
A SRA. MARIA JOSÉ BRAGA – Bom, a gente registrou, pela Federação dos
Jornalistas, um caso em fevereiro que ocorreu depois da nossa reunião do Conselho. Esse
caso foi em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A jornalista Liziane Berrocal, do Jornal O
Estado de Mato Grosso do Sul, foi intimidada por assessores do Secretário Municipal de
Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Campo Grande, Antônio Lacerda, exdirigente do Partido Social Democrático. Ela foi ao paço para fazer uma entrevista com o
assessor e, ao chegar, foi abordada por três advogados e um assessor de imprensa da
prefeitura, que tentaram inclusive impedir que ela saísse do local após a abordagem.
Tivemos alguns casos em março. Entre eles, o que teve maior repercussão nacional
foi o caso de agressão verbal à jornalista Constança Rezende, repórter do jornal O Estado
de S. Paulo, que foi caluniada pelo Presidente da República através do seu Twitter. O
Presidente da República, reproduzindo uma informação falsa do site Terça Livre, que pegou
uma entrevista de um jornalista francês e manipulou essa entrevista, afirmou que a
jornalista teria afirmado que queria arruinar a vida do filho do Presidente, Senador Flávio
Bolsonaro. Isso teve uma grande repercussão. A Constança passou a ser ameaçada pelas
redes sociais, mais uma vez, pelo exército de seguidores do Presidente e, vamos dizer
assim, precisou acionar a assessoria jurídica do jornal, etc., para que tivesse um pouco de
tranquilidade. Ainda em março, no dia 13, os repórteres do jornal O Globo que foram
entrevistar tanto o Deputado Federal Eduardo Bolsonaro como o Senador Flávio Bolsonaro
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passaram a ser filmados durante as suas entrevistas. Claro que não existe nada de ilegal,
nem de imoral em se filmar as entrevistas, mas os repórteres sentiram que havia, sim, um
tom intimidatório, já que o foco das imagens não eram os entrevistados e, sim, os
entrevistadores, os próprios repórteres.
Também, no dia 13 de março, em Cascavel, no Paraná, a jornalista Juliet Manfrin,
repórter do jornal O Paraná, sofreu ameaças por meio de uma rede social após publicar
uma reportagem sobre o funcionamento do presídio federal de Catanduvas. Esse caso
também tem uma gravidade, porque as ameaças à jornalista foram enviadas de um
computador do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Ministério da Justiça e
Segurança Pública divulgou nota dizendo que não se tratava de uma ação institucional,
mas também disse que o responsável – e olha que o computador tem o ID, qualquer um
pode identificar – não havia sido identificado para as providências. Então, também um caso
bastante grave.
A gente também teve um caso de censura, ou, pelo menos, de tentativa de censura.
O Governo do Estado do Tocantins resolveu limitar a atuação da divulgação de informações
por delegados da Polícia Civil. Ele baixou um decreto que foi publicado no Diário Oficial do
Estado do dia 11 de março, em que ele implementa o Manual de Procedimentos da Polícia
Judiciária, no âmbito da Polícia Civil. Na prática, esse manual estabelece que delegados
podem ser impedidos pelos seus superiores, pelo delegado-geral, de divulgar informações
de inquéritos, mesmo que não estejam sob sigilo, inclusive, de inquéritos que, pela sua
natureza, possam causar interesse, vamos dizer assim, comoção. Então, esses delegados
podem ser proibidos. O decreto também proíbe o acompanhamento da imprensa de ações
policiais, como ocorre... E aí nesse caso a gente acha que não pode haver privilégio de
nenhuma empresa, mas também não pode haver impedimentos. Então, pelo decreto, a
imprensa está proibida de acompanhar, por exemplo, a execução de mandados de busca
e apreensão.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Conselheira.
Mas algum conselheiro tem informação sobre agressão a empresa de comunicação
ou a jornalistas ou radialistas? (Pausa.)
Encerrado aqui o Relatório sobre violência.
Consulto se algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra para comunicações
diversas e sugestões de pauta para a nossa próxima reunião?
Conselheiro Ranieri Bertolli.
O SR. RANIERI BERTOLI – Presidente, gostaria de colocar um assunto bastante
delicado: o massacre da Nova Zelândia. Fico imaginando, Conselheiro Davi, o quanto uma
emissora de rádio e televisão, se fizesse uma transmissão ao vivo de um assassinato
daquele porte, quais seriam as penalidades tanto da legislação como dos órgãos
fiscalizadores, bem como até do próprio mercado publicitário em uma atividade como essa.
Lamentavelmente, a gente não tem uma simetria quanto à regulamentação em cima desse
processo. Estamos falando de fake, mas nós deveríamos saber quem foi o fake que deu a
notícia, o que hoje não se consegue. Da mesma maneira, para um evento como esse,
deveria haver uma penalidade muito mais rígida do que a total liberdade, como há hoje, em
que se vira esse monstro, que foi esse cidadão, usando do Facebook para divulgar.
Essa é a minha provocação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Mais algum
Conselheiro?
Conselheira Juliana Noronha.
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A SRA. JULIANA NORONHA – Aliada a essa preocupação do Conselheiro Ranieri,
o que é importante a gente ter em consideração – inclusive isso foi bastante comentado
aqui hoje na primeira parte da reunião – é a preocupação com a assimetria regulatória que
hoje o setor encontra. E tem enfrentado problemas não só, como também o Conselheiro
João Camilo disse ao longo das discussões, envolvendo todas... Seguindo todo o
regulamento que o setor desenvolve, os investimentos que o setor faz, mantendo a regra e
a regularidade do seu serviço, ao tempo em que nós encontramos hoje, de acordo com as
tecnologias, situações como essas descritas pelo Conselheiro Ranieri sem nenhuma
regulamentação, sem nenhuma previsão e sem nenhuma contrapartida das autoridades, a
verdade é que, quando se tem liberdade de expressão, é preciso se ter responsabilidade
sobre aquilo que é veiculado.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Conselheira.
Conselheiro Davi Emerich.
O SR. DAVI EMERICH – Eu me alinho com a fala dos dois Conselheiros.
Essa questão do alinhamento regulamentar já foi colocada pela manhã. Realmente,
a gente está passando por um momento, no mundo e no Brasil, muito difícil. Realmente, a
assimetria disso está muito grande, ou seja, há organismos com pouco investimento no
Brasil ganhando bilhões de reais, e grandes, médias e pequenas empresas, que cumprem
todas as exigências da lei que estão visíveis para serem pegas pela polícia, pela Justiça,
que não se escondem, acabam sendo penalizadas.
Eu aduzo a isso – mandei até para os companheiros – uma matéria imensa do jornal
Poder360 sobre a forma como as grandes empresas, tipo o Facebook, agiram no mundo a
ponto de terem influenciado – há uma acusação muito clara nesse sentido – muito a
questão, por exemplo, do marco civil aqui no Brasil. Aí é que a gente lembra – quando a
gente ia discutir fake news etc. – a resistência para se discutir essas questões. Por quê?
Há uma intervenção de grana muito grande nesses debates, e esses debates acabam
sendo feitos de maneira equivocada. E, nas grandes corporações, o Estado brasileiro
praticamente não consegue colocar a mão – em seus ilícitos e nos seus maus feitos, vamos
dizer assim.
Então, essa questão da assimetria é importante, e eu acho que este Conselho, cada
vez mais, tem de se abrir para discutir isso. Acho que, do jeito que está, não pode mais
continuar. Acho que a gente tem, realmente... O Estado brasileiro, sem fugir da questão da
tecnologia, da liberdade e tal, tem de reforçar as empresas, os investimentos, os
trabalhadores do Brasil, que estão publicamente trabalhando e gerando riqueza e estão à
mão da própria Justiça e do próprio Estado.
Então, acho que esse é um debate importante realmente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Obrigado, Conselheiro.
Conselheiro Araújo Lima.
O SR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO LIMA – Presidente, como eu acho que a
aprovação dessa ata é a nota final para o fechamento do problema da nossa proposta de
revisão da regulamentação, do Regimento, eu pediria formalmente que fosse o mais cedo
possível encaminhado à Mesa, que é o que compete à Presidência do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira) – Será encaminhado.
Mais algum Conselheiro? (Pausa.)
Eu consulto se alguma pessoa presente à reunião gostaria de se manifestar como
participante da sociedade civil, de acordo com o art. 39 § 6º inciso V do Regimento Interno?
(Pausa.)
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LISTA DE DOCUMENTOS PERTINENTES À REUNIÃO
1. Lista de Presença
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CONGRESSO NACIONAL - Conselho de Comunicação Social
LISTA DE PRESENÇA
Reunião: 2ª Reunião do CCS
Data: 18 de março de 2019 (segunda-feira), às 1Oh
Local: Anexo li , Ala Senador Alexandre Costa , Plenário nº 3
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS

., TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas de rádio (inciso 1)
osé Carlos da Silveira Jún ior

1. João Camilo Júnior

osé Francisco de Araújo Lima

Ricardo Bulhões Pedreira

ereza Mondino

1. Paulo Ricardo Balduino

Representante da categoria profissional dos jornalistas (inciso V)
Maria José Braga

1. Va léria Aguiar

osé Antônio de Jesus da Silva

1. Edwilson da Silva

categoria profissional dos artistas (inciso VII)
~---------"'-"- - - - - - - - - - - ydney Sanches

Luiz Antonio Gerace da Rocha e Silva

Miguel Matos
Murillo de Aragão
Davi Emerich
. Ranieri Bertoli
Fabio Andrade

5. Dom Darci José N
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Não havendo – também não houve na parte da tarde – qualquer manifestação da
sociedade civil pelo Portal e-Cidadania ou pelo telefone, e atendidas as finalidades da
pauta, declaro encerrados os trabalhos da 2ª Reunião de 2019 do Conselho de
Comunicação Social do Congresso Nacional, já convocando a próxima reunião para o dia
8 de abril, a confirmar o horário, dependendo da agenda dos convidados para a audiência
pública.
Eu agradeço a participação de todos.
Está encerrada esta reunião.
(Iniciada às 10 horas e 15 minutos, a reunião é suspensa às 12 horas e 54 minutos,
reaberta às 14 horas e 20 minutos e encerrada às 15 horas e 13 minutos.)
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Congresso Nacional
Conselho de Comunicação Social

OFICIO Nº 30/2019/CCS/C~

j
Brasília, 8 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Davi Alcolumbre
Presidente do Congresso Nacional

Assunto: Renúncia do Conselheiro José Carlos da Silveira Júnior.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Nos termos do art. 11 do Regimento Interno do Conselho de Comunicação Social
do Congresso Nacional, cientifico Vossa Excelência acerca da renúncia do Conselheiro José Carlos
da Silveira Júnior, titular da representação das empresas de rádio no Conselho de Comunicação
Social do Congresso Nacional, conforme carta de renúncia anexa.

Respeitosamente,

Senado Federal - Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - Edifício Principal, Térreo - Telefone: (61) 3303-5258/5714
CEP 70165-900 - Brasília-DF - ccscn@senado.leg.br
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ABERT
--S"'

Brasília, 2 de abril de 2019

llmo. Senhor.
Murlllo de Aragão
Presidente do Conselho de Comunicação Social - CCS
Congresso Nacional
Brasília- DF

Ilustríssimo Senhor Presidente,

Por meio deste, eu, José Carlos da Silveira Júnior, nesta data,
comunico minha decisão de renunciar ao mandato de membro titular do
Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, o que faço por
razões de foro íntimo.

Assim, em conformidade com o art. 11 do Regimento Interno deste
Conselho de Comunicação Social, formalizo a comunicação de renúncia
ao mandato de representante das empresas de rádio, que ocupo neste
Conselho de Comunicação Social, por indicação da Associação Brasileira
de Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT.
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COMPOSIÇAO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Apreciação das matérias orçamentárias e acompanhamento e fiscalização das respectivas
execuções.
Número de membros: 11 Senadores e 31 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
1º VICE-PRESIDENTE: VAGO
2º VICE-PRESIDENTE: VAGO
3º VICE-PRESIDENTE: VAGO
Relator do Projeto de Lei Orçamentária Anual: VAGO
Rel. do Proj. de Lei de Diretrizes Orçamentárias: VAGO
Relator da Receita: VAGO
Designação: 09/04/2019

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar Unidos pelo Brasil
( MDB, PRB, PP )
Marcelo Castro - MDB/PI
Luiz do Carmo - MDB/GO
VAGO

1. Eduardo Gomes - MDB/TO
2. Mecias de Jesus - PRB/RR
3. VAGO

(2)
(2)

(2)
(2)

Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL
( PSDB, PODE, PSL )
Izalci Lucas - PSDB/DF (3)
Elmano Férrer - PODE/PI
Flávio Bolsonaro - PSL/RJ

1. Mara Gabrilli - PSDB/SP (3)
2. Rose de Freitas - PODE/ES (5)
3. Major Olimpio - PSL/SP (6)

(4)
(6)

Bloco Parlamentar Senado Independente
( REDE, PDT, CIDADANIA, PSB )
Veneziano Vital do Rêgo - PSB/PB
Kátia Abreu - PDT/TO (27)

(27)

1. Randolfe Rodrigues - REDE/AP (27)
2. Eliziane Gama - CIDADANIA/MA (27)

PSD
Angelo Coronel - BA

(7)

1. Carlos Viana - MG

(7)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática
( PT, PROS )
Jean Paul Prates - PT/RN

(8)

1. Jaques Wagner - PT/BA

(8)

Bloco Parlamentar Vanguarda
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn
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SUPLENTES

( DEM, PR, PSC )
VAGO

1. VAGO

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

DEM, MDB, PMN, PP, PRB, PSC, PSD, PSDB, PSL, PTB, PR
Felipe Francischini - PSL/PR
Filipe Barros - PSL/PR (9)

(9)

1. Professora Dayane Pimentel - PSL/BA
2. Delegado Waldir - PSL/GO (9)

Joice Hasselmann - PSL/SP (9)
Cacá Leão - PP/BA (26)
Hiran Gonçalves - PP/RR (26)
Domingos Neto - PSD/CE (11)
Misael Varella - PSD/MG (11)

3.
4.
5.
6.
7.

Hildo Rocha - MDB/MA (12)
Lucio Mosquini - MDB/RO (12)
Vicentinho Júnior - PR/TO (13)
Josimar Maranhãozinho - PR/MA (13)
Jhonatan de Jesus - PRB/RR (14)
Márcio Marinho - PRB/BA (14)
Carlos Henrique Gaguim - DEM/TO (16)
Paulo Azi - DEM/BA (16)
Celso Sabino - PSDB/PA (17)
Rodrigo de Castro - PSDB/MG (17)
Nivaldo Albuquerque - PTB/AL (18)

8. Flaviano Melo - MDB/AC (12)
9. Hercílio Coelho Diniz - MDB/MG (12)
10. Júnior Mano - PR/CE (13)
11. João Carlos Bacelar - PR/BA (13)
12. Gilberto Abramo - PRB/MG (15)
13. Silvio Costa Filho - PRB/PE (15)
14. Arthur Oliveira Maia - DEM/BA (16)
15. Juscelino Filho - DEM/MA (16)
16. Adolfo Viana - PSDB/BA (17)
17. Samuel Moreira - PSDB/SP (17)
18. Pedro Augusto Bezerra - PTB/CE (18)

(9)

Dra. Soraya Manato - PSL/ES (10)
Jaqueline Cassol - PP/RO (26)
Ronaldo Carletto - PP/BA (26)
Marx Beltrão - PSD/AL (11)
Evandro Roman - PSD/PR (11)

AVANTE, DC, PCdoB, PDT, PODE, PV, SD, PROS
VAGO
VAGO
Aluisio Mendes - PODE/MA (19)
Genecias Noronha - SD/CE (20)
Orlando Silva - PCdoB/SP (21)

1.
2.
3.
4.
5.

VAGO
VAGO
Ricardo Teobaldo - PODE/PE (19)
Aureo Ribeiro - SD/RJ (20)
Alice Portugal - PCdoB/BA (21)

PT
Vander Loubet - MS
Zeca Dirceu - PR (22)
Bohn Gass - RS (22)

(22)

1. Beto Faro - PA (22)
2. Nelson Pellegrino - BA
3. Zé Carlos - MA (22)

(22)

PSB
Gonzaga Patriota - PE (23)
Luciano Ducci - PR (23)

1. Marcelo Nilo - BA (23)
2. Rodrigo Coelho - SC (23)

PSOL
Edmilson Rodrigues - PA

(24)

1. Ivan Valente - SP

(24)

PATRI
Marreca Filho - MA

(25)

1. Fred Costa - MG

(25)
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SUPLENTES

NOVO
VAGO
Notas:

Quinta-feira

(1)

1. VAGO

1. Rodízio nos termos do art. 10-A do Regimento Comum do Congresso Nacional (NOVO-CD). (DCN de 08/06/2017, p. 141)
2. Designados, como titulares, os Senadores Marcelo Castro (MDB) e Luiz do Carmo (MDB); e, como suplentes, os Senadores Eduardo Gomes (MDB) e
Mecias de Jesus (PRB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 142/2019 da Liderança do MDB.
3. Designado, como membro titular, o Senador Izalci Lucas (PSDB); e, como suplente, é designada a Senadora Mara Gabrilli (PSDB), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 65/2019 da Liderança do PSDB.
4. Designado, como membro titular, o Senador Elmano Férrer (PODE), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 38/2019 da Liderança do PODE.
5. Designada, como membro suplente, a Senadora Rose de Freitas (PODE), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 34/2019 da Liderança do PODE.
6. Designado, como membro titular, o Senador Flávio Bolsonaro (PSL); e, como suplente, o Senador Major Olímpio (PSL), em 9.4.2019, conforme Ofício
nº 21/2019 da Liderança do PSL.
7. Designado, como membro titular, o Senador Angelo Coronel (PSD); e, como suplente, o Senador Carlos Viana (PSD), em 9.4.2019, conforme Ofício nº
16/2019 da Liderança do PSD.
8. Designado, como membro titular, o Senador Jean Paul Prates (PT); e, como suplente, o Senador Jaques Wagner (PT), em 9.4.2019, conforme Ofício nº
42/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar da Resistência Democrática.
9. Designados, como membros titulares, os Deputados Felipe Francischini (PSL), Filipe Barros (PSL) e a Deputada Joice Hasselmann (PSL); e, como
suplentes, a Deputada Professora Dayane Pimentel (PSL) e o Deputado Delegado Waldir (PSL), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 138/2019 da Liderança
do PSL.
10. Designada, como membro suplente, a Deputada Dra. Soraya Manato (PSL), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 146/2019 da Liderança do PSL.
11. Designados, como membros titulares, os Deputados Domingos Neto (PSD) e Misael Varella (PSD); e, como suplentes, os Deputados Marx Beltrão
(PSD) e Evandro Roman (PSD), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 117/2019 da Liderança do PSD.
12. Designados, como membros titulares, os Deputados Hildo Rocha (MDB) e Lucio Mosquini (MDB); e, como suplentes, os Deputados Flaviano Melo
(MDB) e Hercílio Coelho Diniz (MDB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 113/2019 da Liderança do MDB.
13. Designados, como membros titulares, os Deputados Vicentinho Júnior (PR) e Josimar Maranhãozinho (PR); e, como suplentes, os Deputados Júnior
Mano (PR) e João Carlos Bacelar (PR), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 99/2019 da Liderança do PR.
14. Designados, como membros titulares, os Deputados Jhonatan de Jesus (PRB) e Márcio Marinho (PRB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 56/2019 da
Liderança do PRB.
15. Designados, como membros suplentes, os Deputados Gilberto Abramo (PRB) e Silvio Costa Filho (PRB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 75/2019 da
Liderança do PRB.
16. Designados, como membros titulares, os Deputados Carlos Henrique Gaguim (DEM) e Paulo Azi (DEM); e, como suplentes, os Deputados Arthur
Oliveira Maia (DEM) e Juscelino Filho (DEM), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 370/2019 da Liderança do DEM.
17. Designados, como membros titulares, os Deputados Celso Sabino (PSDB) e Rodrigo de Castro (PSDB); e, como suplentes, os Deputados Adolfo Viana
(PSDB) e Samuel Moreira (PSDB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 198/2019 da Liderança do PSDB.
18. Designado, como membro titular, o Deputado Nivaldo Albuquerque (PTB); e, como suplente, o Deputado Pedro Augusto Bezerra (PTB), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 68/2019 da Liderança do PTB.
19. Designado, como membro titular, o Deputado Aluisio Mendes (PODE); e, como suplente, o Deputado Ricardo Teobaldo (PODE), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 91/2019 da Liderança do PODE.
20. Designado, como membro titular, o Deputado Genecias Noronha (SD); e, como suplente, o Deputado Aureo Ribeiro (SD), em 9.4.2019, conforme
Ofício nº 91/2019 da Liderança do Solidariedade.
21. Designado, como membro titular, o Deputado Orlando Silva (PCdoB); e, como suplente, é designada a Deputada Alice Portugal (PCdoB), em 9.4.2019,
conforme Ofício nº 46/2019 da Liderança do PCdoB.
22. Designados, como membros titulares, os Deputados Vander Loubet (PT), Zeca Dirceu (PT) e Bohn Gass (PT); e, como suplentes, os Deputados Beto
Faro (PT), Nelson Pellegrino (PT) e Zé Carlos (PT), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 80/2019 da Liderança do PT.
23. Designados, como membros titulares, os Deputados Gonzaga Patriota (PSB) e Luciano Ducci (PSB); e, como suplentes, os Deputados Marcelo Nilo
(PSB) e Rodrigo Coelho (PSB), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 110/2019 da Liderança do PSB.
24. Designado, como membro titular, o Deputado Edmilson Rodrigues (PSOL); e, como suplente, o Deputado Ivan Valente (PSOL), em 9.4.2019, conforme
Ofício nº 46/2019 da Liderança do PSOL.
25. Designado, como membro titular, o Deputado Marreca Filho (PATRI); e, como suplente, o Deputado Fred Costa (PATRI), em 9.4.2019, conforme Ofício
nº 5/2019 da Liderança do PATRI.
26. Designados, como membros titulares, os Deputados Cacá Leão (PP) e Hiran Gonçalves (PP); e, como suplente, é designada a Deputada Jaqueline
Cassol (PP) e o Deputado Ronaldo Carletto (PP), em 9.4.2019, conforme Ofício nº 55/2019 da Liderança do PP.
27. Designados, como membros titulares, o Senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) e a Senadora Kátia Abreu (PDT); e, como suplentes, o Senador
Randolfe Rodrigues (REDE) e a Senadora Eliziane Gama (Cidadania), em 9.4.2019, conforme Memorando nº 72/2019 da Liderança do Bloco Parlamentar
Senado Independente.

Secretário: Walbinson Tavares de Araújo
Telefone(s): 3216-6893
Local: Anexo II (Anexo Luís Magalhães) - Ala C Sala 12 - Térreo - Câmara dos Deputados
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CMO - Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
I - Comitê de Avaliação , Fiscalização e Controle da Execução Orçamentária - CFIS
II - Comitê de Avaliação da Receita - CAR
III - Comitê de Avaliação das Inform. sobre Obras e
Serviços com Indícios de Irregularidades Graves - COI
IV - Comitê de Admissibilidade de Emendas - CAEM
Relatores Setoriais do Projeto de Lei Orçamentária - RELSETCMO
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Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(Criada pela Resolução nº 4/2008-CN)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças
climáticas no Brasil
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

Notas:
*. A composição da Comissão designada em 21/2/2017 e instalada em 22/3/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

Secretário: Tiago Torres de Lima Brum
Telefone(s): (61) 3303-3534
E-mail: cocm@senado.gov.br
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Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
(Resolução nº 2, de 2013-CN - Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)
Finalidade: A fiscalização e o controle externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de
outras a elas relacionadas, no Brasil ou no exterior.
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Nelsinho Trad (PSD-MS)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Líder da Maioria
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

Líder da Minoria
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

Deputado indicado pela Liderança da Maioria
VAGO

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB) ( 1)

Deputado indicado pela Liderança da Minoria
VAGO
Deputado indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
VAGO

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
VAGO
Senador indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
VAGO

Notas:
*. A composição da Comissão instalada em 3/4/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.
1. Designada a Senadora Daniella Ribeiro (PP/PB), em vaga destinada ao Bloco Parlamentar da Maioria do Senado Federal, em 3/4/2019, conforme Ofício
n° 141/2019 da Liderança da Maioria do Senado Federal

Secretário: Marcos Machado Melo
Telefone(s): 3303-4256
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Diagnosticar as lacunas existentes nas ações e serviços da Seguridade Social e na prestação
de segurança pública e jurídica às mulheres vítimas de violência; e apresentar propostas para a
consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

Notas:
*. A composição da Comissão designada em 21/2/2017 e instalada em 10/5/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Mista de Consolidação da Legislação Federal
Finalidade: Destinada a apresentar projetos de lei visando à consolidação da legislação federal,
à regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, bem como à modernização e ao
fortalecimento econômico e social do País.
Número de membros: 12 Senadores e 12 Deputados

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

Notas:
*. A composição da Comissão designada em 7/3/2017 foi encerrada em virtude do final da legislatura.

Secretário: Rodrigo Ribeiro Bedritichuk
Telefone(s): 3303-4256
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COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS
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COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO
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CONSELHOS E ÓRGÃOS
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados

SENADO FEDERAL
TITULARES

SUPLENTES
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Conselho da Ordem do Congresso Nacional
Decreto Legislativo nº 70, de 1972, regulamentado 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
Deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ)

Presidente
Senador Davi Alcolumbre (DEM/AP)

1º Vice-Presidente
Deputado Marcos Pereira (PRB/SP)

1º Vice-Presidente
Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)

2º Vice-Presidente
Deputado Luciano Bivar (PSL/PE)

2º Vice-Presidente
Senador Lasier Martins (PODE/RS)

1ª Secretária
Deputada Soraya Santos (PR/RJ)

1º Secretário
Senador Sérgio Petecão (PSD/AC)

2º Secretário
Deputado Mário Heringer (PDT/MG)

2º Secretário
Senador Eduardo Gomes (MDB/TO)

3º Secretário
Deputado Fábio Faria (PSD/RN)

3º Secretário
Senador Flávio Bolsonaro (PSL/RJ)

4º Secretário
Deputado André Fufuca (PP/MA)

4º Secretário
Senador Luis Carlos Heinze (PP/RS)

Líder da Maioria
Deputado Aguinaldo Ribeiro (PP/PB)

Líder da Maioria
Senador Eduardo Braga (MDB/AM)

Líder da Minoria
Deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ)

Líder da Minoria
Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP)

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
Deputado Felipe Francischini (PSL/PR)

Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Senadora Simone Tebet (MDB/MS)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)
Atualização: 19/02/2019

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255/ 3303-5256
Fax: 3303-5260
saop@senado.leg.br
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Conselho do Diploma do Mérito Educativo Darcy Ribeiro
Resolução do Senado Federal nº 2, de 1999-CN, regulamentada pelo Ato Conjunto
dos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados nº 2, de 2001
COMPOSIÇÃO
Número de membros: titulares

CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

MDB
VAGO

MDB
VAGO

PSDB
VAGO

PDT
VAGO

PT
VAGO

PTB
VAGO
Presidente do Congresso Nacional
VAGO
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
scop@senado.leg.br
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Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
PRESIDENTE: Murillo de Aragão
VICE-PRESIDENTE: Marcelo Antônio Cordeiro de Oliveira
Eleição Geral: 05/06/2002
Eleição Geral: 22/12/2004
Eleição Geral: 17/07/2012
Eleição Geral: 08/07/2015

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas de
rádio (inciso I)

VAGO

Representante das empresas de
televisão (inciso II)

José Francisco de Araújo Lima Juliana Noronha

Representante das empresas de
imprensa escrita (inciso III)

Ricardo Bulhões Pedreira

Maria Célia Furtado

Engenheiro com notórios
conhecimentos na área de
comunicação social (inciso IV)

Tereza Mondino

Paulo Ricardo Balduino

Representante da categoria
Maria José Braga
profissional dos jornalistas (inciso V)

João Camilo Júnior

Valéria Aguiar

Representante da categoria
José Antônio de Jesus da Silva Edwilson da Silva
profissional dos radialistas (inciso VI)
Representante da categoria
profissional dos artistas (inciso VII)

Sydney Sanches

VAGO

( 1)

Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
(inciso VIII)

Luiz Antonio Gerace da Rocha Sonia Santana
e Silva

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Miguel Matos

Patrícia Blanco

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Murillo de Aragão

Luiz Carlos Gryzinski

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Davi Emerich

Domingos Meirelles

Representante da sociedade civil
(inciso IX)

Marcelo Antônio Cordeiro de Ranieri Bertoli
Oliveira
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LEI Nº 8.389/91, ART. 4º
Representante da sociedade civil
(inciso IX)

11 Abril 2019

TITULARES
Fabio Andrade

SUPLENTES
Dom Darci José Nicioli
Atualização: 14/07/2017

Notas:
1. Vago em virtude da renúncia do Conselheiro Jorge Coutinho, conforme carta de renúncia datada de 28 de março de 2018.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
CCSCN@senado.leg.br
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COMPOSIÇÃO DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
PRESIDENTE
Deputado Marcos Pereira (PRB-SP)
1º VICE-PRESIDENTE
Senador Lasier Martins (PODE-RS)
2º VICE-PRESIDENTE
Deputada Soraya Santos (PR-RJ)
1º SECRETÁRIO
Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)
2º SECRETÁRIO
Deputado Fábio Faria (PSD-RN)
3º SECRETÁRIO
Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
4º SECRETÁRIO

COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL

COMPOSIÇÃO DA MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)
PRESIDENTE

Deputado(a) Rodrigo Maia (DEM -RJ)
PRESIDENTE

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
1º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Marcos Pereira (PRB -SP)
1º VICE-PRESIDENTE

Senador Lasier Martins (PODE-RS)
2º VICE-PRESIDENTE

Deputado(a) Luciano Bivar (PSL -PE)
2º VICE-PRESIDENTE

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)
1º SECRETÁRIO

Deputado(a) Soraya Santos (PR -RJ)
1º SECRETÁRIO

Senador Eduardo Gomes (MDB-TO)
2º SECRETÁRIO

Deputado(a) Mário Heringer (PDT -MG)
2º SECRETÁRIO

Senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)
3º SECRETÁRIO

Deputado(a) Fábio Faria (PSD -RN)
3º SECRETÁRIO

Senador Luis Carlos Heinze (PP-RS)
4º SECRETÁRIO

Deputado(a) André Fufuca (PP -MA)
4º SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

SUPLENTES DE SECRETÁRIO

1º - Senador Marcos do Val (CIDADANIA-ES)

1º - Deputado(a) Rafael Motta (PSB -RN)

2º - Senador Weverton (PDT-MA)

2º - Deputado(a) Geovania de Sá (PSDB -SC)

3º - Senador Jaques Wagner (PT-BA)

3º - Deputado(a) Isnaldo Bulhões Jr. (MDB -AL)

4º - Senadora Leila Barros (PSB-DF)

4º - Deputado(a) Assis Carvalho (PT -PI)

Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
http://www.senado.leg.br/ordiacn

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: E71345EF002CFC93.
CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.

00100.059455/2019-21

224

Quinta-feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

11 Abril 2019

LIDERANÇAS E VICE-LIDERANÇAS NO CONGRESSO NACIONAL
Líder do Governo

Líder da Maioria

Líder da Minoria

Deputada Joice Hasselmann - PSL / SP

Senador Roberto Rocha - PSDB / MA

Deputado Carlos Zarattini - PT / SP

Vice-Líderes

Vice-Líderes

Deputado Claudio Cajado - PP / BA

Senador Jean Paul Prates - PT / RN

Deputado Celso Russomanno - PRB / SP

Deputado Afonso Florence - PT / BA

Senador Marcio Bittar - MDB / AC
Senador Sérgio Petecão - PSD / AC
Deputado José Rocha - PR / BA
Deputado Pr. Marco Feliciano - PODE / SP
Deputado Rogério Peninha
Mendonça - MDB / SC
Deputado Pedro Lupion - DEM / PR
Deputada Bia Kicis - PSL / DF
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