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1.2.2 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 380/2013, de
autoria do Senador Randolfe Rodrigues, que torna
obrigatória a preservação do sigilo da condição
de portador do vírus da imunodeficiência humana
(HIV) nos casos especificados; e altera a Lei nº
6.259, de 30 de outubro de 1975, para ampliar o
rol de profissionais obrigados à preservação do
sigilo das informações constantes da notificação
de doenças e agravos à saúde. Projeto de Lei
do Senado nº 381/2013, de autoria do Senador
Humberto Costa, que altera a Lei nº 7.565, de
19 de dezembro de 1986 (Código Brasileiro de
Aeronáutica), para dispor sobre o atendimento
do passageiro com necessidade de assistência
especial..............................................................
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recentemente em acusações de supostas irregularidades na Pasta.....................................................
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Comentários
sobre a guerra civil na Síria; e outro assunto.........
SENADOR HUMBERTO COSTA – Defesa de
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da necessidade de melhora na gestão dos recursos
já existentes............................................................
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Nº 1.105/2013, de autoria do Senador Oswaldo Sobrinho, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento do Sr. Salvador Pompeu de Barros Filho..................................................................
Nº 1.106/2013, de autoria do Senador Humberto Costa, solicitando homenagens de pesar pelo
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1.2.7 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 1.095/2013, de iniciativa de
Líderes. Aprovado.................................................
Requerimento nº 1.096/2013, de iniciativa de
Líderes. Aprovado.................................................
1.2.8 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Manutenção dos Vetos nºs 26 a 32/2013 e
publicação da respectiva Ata de Apuração. ...........
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item 8 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº
35/2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do
art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a
redação do inciso VIII do art. 84 da Constituição
Federal, a fim de tornar privativa do Senado Federal a competência para decidir sobre tratados,
acordos ou atos internacionais. Não houve oradores na primeira sessão de discussão em
primeiro turno. .................................................
1.3.2 – Pronunciamento
Senador Rodrigo Rollemberg.......................
1.3.3 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Sobre o acolhimento dos embargos infringentes pelo STF............................................................
1.3.4 – ORDEM DO DIA (continuação)
1.3.5 – Item 35 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 141/2011, de
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transmitida por veículo de comunicação social.
Aprovado, com as Emenda nºs 1 a 8-CCJ; 13
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e 16-PLEN, com Subemendas às Emendas nºs
9, 12 e 13-PLEN, tendo usado da palavra os Senadores Wellington Dias, Pedro Taques (Relator),
Roberto Requião, Anibal Diniz, Humberto Costa,
Magno Malta, Ana Amélia, Mário Couto e Antonio
Carlos Valadares................................................
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 141/2011 (Parecer nº 1.060/2013-CDIR). Aprovada. À Câmara dos Deputados.............................
1.3.6 – Item 9 (Tramita em conjunto com os
Projetos de Lei da Câmara nºs 103 e 128/2007;
74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os Projetos
de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383,
401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253, 280 e
426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência
do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 99/2007 (nº
4.124/1998, na Casa de origem), de autoria do Deputado Paulo Rocha, que acrescenta inciso XX ao
caput do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (inclui
infração de trânsito estacionar em vagas privativas
de deficiente físico). Usam da palavra os Senadores
Anibal Diniz (Relator) e Walter Pinheiro. ................
1.3.7 – Comunicação da Presidência
Retificação e republicação do Projeto de Lei
de Conversão nº 21/2013 por inexatidão material
(Ofício nº 183/2013)...............................................
1.3.8 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Realização de sessão especial em 29 de outubro próximo, destinada a comemorar os 25 anos
de promulgação da Constituição Federal...............
1.3.9 – ORDEM DO DIA (continuação)
1.3.10 – Item 9 (Tramita em conjunto com
os Projetos de Lei da Câmara nºs 103 e 128/2007;
74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os Projetos
de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383,
401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253, 280 e
426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência
do Plenário) (continuação)
Projeto de Lei da Câmara nº 99/2007 (nº
4.124/1998, na Casa de origem), de autoria do Deputado Paulo Rocha, que acrescenta inciso XX ao
caput do art. 181 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (inclui
infração de trânsito estacionar em vagas privativas de deficiente físico). Aprovado o Substitutivo
(Emenda nº 1-CCJ)...............................................
Redação do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara nº
99/2007 (Parecer nº 1.061/2013-CDIR). Substitutivo definitivamente adotado. À Câmara dos
Deputados..............................................................
1.3.11 – Item 10 (Tramita em conjunto com
os Projetos de Lei da Câmara nºs 99 e 128/2007;
74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os Projetos
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de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383,
401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253, 280 e
426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência
do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 103/2007 (nº
3.914/2004, na Casa de origem), de autoria do Deputado Pastor Frankembergen, que acrescenta inciso
III ao parágrafo único do art. 281 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito
Brasileiro, que cuida do julgamento da consistência
do auto de infração. Prejudicado...........................
1.3.12 – Item 11 (Tramita em conjunto com
os Projetos de Lei da Câmara nºs 99 e 103/2007;
74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os Projetos
de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383,
401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253, 280 e
426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência
do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 128/2007 (nº
742/2007, na Casa de origem), de autoria do Deputado Elismar Prado, que altera o caput do art. 105
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para estabelecer que as saídas de emergência dos ônibus e
microônibus devem ser visíveis independentemente
da existência ou não de luz ambiente. Prejudicado...........................................................................
1.3.13 – Item 12 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128/2007; 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202,
253, 280 e 426/2008) (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 74/2008 (nº
2.956/2004, na Casa de origem), de autoria do
Deputado Inocêncio Oliveira, que altera o inciso VI
do caput do art. 105 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre especificidades dos
veículos de duas rodas. Prejudicado....................
1.3.14 – Item 13 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 172, 198/2008 e 48/2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257,
383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 165/2008 (nº
4.148/2001, na Casa de origem), de autoria do Deputado Luiz Bittencourt, que altera o art. 282 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, sobre notificação de
infração. Prejudicado.............................................
1.3.15 – Item 14 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128/2007; 74, 165 e 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,

64634

64634

64634

64634

Quinta-feira 19

257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202,
253, 280 e 426/2008) (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 172/2008 (nº
225/2007, na Casa de origem), de autoria do Deputado Lobbe Neto, que acrescenta art. 81-A à Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
placa indicativa de pronto-socorro nas rodovias.
Prejudicado...........................................................
1.3.16 – Item 15 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128/2007; 74, 165 e 172/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202,
253, 280 e 426/2008) (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 198/2008 (nº
444/2007, na Casa de origem), de autoria da Deputada Sandra Rosado, que altera a redação do inciso IX do caput do art. 22 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro (obriga os órgãos de trânsito estaduais a
encaminharem relatórios semestrais das ocorrências de trânsito aos Municípios). Prejudicado.......
1.3.17 – Item 16 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008; e os Projetos
de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383,
401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253, 280 e
426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência
do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 48/2009 (nº
3.884/2000, na Casa de origem), de autoria do
Deputado Lincoln Portela, que acrescenta inciso
VIII ao caput do art. 23 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para acrescentar competência às
Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal.
Prejudicado........................................................
1.3.18 – Item 17 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e
os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202,
253, 280 e 426/2008) (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 71/2007, de
autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que
altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para acrescentar nova destinação de parcela das
receitas arrecadadas com a cobrança de multas de
trânsito aos municípios. Prejudicado.....................
1.3.19 – Item 18 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 201, 222, 257,
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383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 192/2007, de
autoria do Senador Wilson Matos, que dá nova
redação aos arts. 54, 55 e 244 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro. Prejudicado.............................
1.3.20 – Item 19 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 222, 257,
383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 201/2007, de
autoria do Senador César Borges, que acrescenta
dispositivos à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para destinar aos municípios parcela da receita
arrecadada com a cobrança de multas de trânsito
em rodovias federais. Prejudicado........................
1.3.21 – Item 20 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 257,
383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 222/2007, de
autoria do Senador Romero Jucá, que altera o art.
131 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
– Código de Trânsito Brasileiro – para que sejam
expedidas 02 (duas) vias do Certificado de Licenciamento Anual. Prejudicado.................................
1.3.22 – Item 21 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 257/2007, de
autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que
acrescenta parágrafo ao art. 85 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que “institui o Código de
Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre a implantação de sinalização de trânsito destinada às pessoas
portadoras de deficiência visual. Prejudicado.......
1.3.23 – Item 22 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 383/2007, de
autoria do Senador César Borges, que altera o §
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1º do Art. 261 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para redefinir as condições de aplicação da
penalidade de suspensão do direito de dirigir por
acúmulo de pontos em infrações cometidas. Prejudicado..............................................................
1.3.24 – Item 23 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 401/2007, de
autoria do Senador Marconi Perillo, que altera o
art.159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para determinar a notificação do condutor sobre a
data limite para renovação da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Prejudicado............................
1.3.25 – Item 24 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 550, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 462/2007, de
autoria do Senador Demóstenes Torres, que altera
o art. 126 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para incluir os veículos sinistrados, com laudo de
perda total e integralmente indenizados por companhia seguradora, entre aqueles sujeitos a baixa
obrigatória de registro. Prejudicado......................
1.3.26 – Item 25 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 594 e 613/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 550/2007, de
autoria do Senador Gilvam Borges, que inclui novo
§ 3° no art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro
de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para exigir que o candidato à habilitação na categoria A esteja habilitado há, no mínimo, um ano na
categoria B ou superior e que não tenha cometido
infração grave ou gravíssima, nem seja reincidente em infrações médias nos últimos doze meses.
Prejudicado...........................................................
1.3.27 – Item 26 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550 e 613/2007; 19, 202, 253,
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280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 594/2007, de
autoria do Senador Gilvan Borges, que altera o
art. 303 e acrescenta os arts. 302-A e 303-A à Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), para aumentar as penas dos
crimes de condução de veículo automotor em estado de embriaguez e de participação em via pública
de competição automobilística não autorizada pela
autoridade competente. Prejudicado....................
1.3.28 – Item 27 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550 e 594/2007; 19, 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 613/2007, de
autoria do Senador Cristovam Buarque, que altera
o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal,
com vistas a aumentar as penas dos crimes que
especifica e determinar que o juiz seja comunicado imediatamente sobre acidentes de trânsito com
morte, para efeito de suspensão cautelar da habilitação do condutor. Prejudicado.............................
1.3.29 – Item 28 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 202, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 19/2008, de
autoria do Senador Marconi Perillo, que altera o
Código de Trânsito Brasileiro para fixar referências
na avaliação, pelo juiz, do elemento subjetivo nas
hipóteses de homicídio e lesão corporal praticados
na direção de veículo automotor. Prejudicado......
1.3.30 – Item 29 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 253,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 202/2008, de
autoria do Senador Expedito Júnior, que altera
dispositivo da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), para exigir visibilidade dos equipamentos
eletrônicos medidores de velocidade instalados nas
vias públicas e impedir a vinculação do produto da
arrecadação de multas à remuneração contratual.
Prejudicado...........................................................
1.3.31 – Item 30 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
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Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202,
280 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 253/2008, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que acrescente-se §§ 6º e 7º ao artigo 147, da Lei nº. 9.503, de
23/09/1997, Código de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório a realização de exame psicológico
ao “infrator contumaz da legislação de trânsito”.
Prejudicado...........................................................
1.3.32 – Item 31 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202,
253 e 426/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 280/2008, de autoria do Senador César Borges, que altera o art. 115
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para permitir
a substituição dos caracteres de identificação da
placa do veículo quando comprovada a existência
de cópia obtida ilegalmente. Prejudicado..............
1.3.33 – Item 32 (Tramita em conjunto
com os Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103 e
128/2007; 74, 165, 172, 198/2008 e 48/2009; e os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462, 550, 594 e 613/2007; 19, 202,
253 e 280/2008) (Inversão da pauta com aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 426/2008, do
Senador Gerson Camata, que acrescenta parágrafo
ao art. 280 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para vedar a terceirização na operação de aparelhos ou equipamentos empregados na fiscalização
eletrônica de velocidades. Prejudicado.................
1.3.34 – Leitura de requerimento
Nº 1.108/2013, de iniciativa da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 26/2013.
Aprovado...............................................................
1.3.35 – Item 56 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 1.030/2013, do Senador
Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei da Câmara nº 33/2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos. Aprovado.......................................................................
1.3.36 – Item 57 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 1.031/2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 33/2013, além das Comissões constan-
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tes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos. Aprovado......
1.3.37 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária....................................................................
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Discursos
SENADOR INÁCIO ARRUDA – Satisfação
com a assunção do Sr. Gilvan Paiva, filiado ao PC
do B, ao cargo de Secretário do Esporte do Ceará;
e outros assuntos...................................................
1.4.2 – Projetos recebidos da Câmara dos
Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 204/2013
(nº 743/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Arroio-Grandense de Difusão Cultural para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul........
Projeto de Decreto Legislativo nº 205/2013 (nº
792/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária da Região Quilombola de
Formigueiro para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Formigueiro, Estado do
Rio Grande do Sul..................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 206/2013 (nº
841/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Beneficente Cultural Rusczak para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Rio Negrinho,
Estado de Santa Catarina......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 207/2013 (nº
865/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Desenvolvimento Comunitário Josefa Maria Neta
– ADCJMN para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Rafael Godeiro, Estado
do Rio Grande do Norte.........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 208/2013
(nº 870/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à rádio Educadora Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Canoas, Estado do Rio Grande do Sul...................
Projeto de Decreto Legislativo nº 209/2013
(nº 886/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Norte Brasil de Comunicação Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Ouro Preto do Oeste, Estado
de Rondônia...........................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 210/2013
(nº 891/2013, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária dos Comerciários, Comerciantes e
Agro-Industriais de Céu Azul para executar serviço
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de radiodifusão comunitária na cidade de Céu Azul,
Estado do Paraná...................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 211/2013 (nº
896/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Beneficente Cultural e de Desenvolvimento de Ipaporanga – ABCD para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Ipaporanga, Estado do
Ceará......................................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 212/2013 (nº
932/2013, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Tchê
Comunidade para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Quaraí, Estado do Rio
Grande do Sul.........................................................
1.4.3 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas aos Projetos de Decreto
Legislativo nºs 204 a 212/2013, perante a Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática. As matérias serão apreciadas terminativamente. ..............................................................
1.4.4 – Pareceres
Nº 1.062/2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 26/2013.....................................................
Nº 1.063/2013, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 43/2013.......................................
1.4.5 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 26/2013, cujo parecer
foi lido anteriormente. ............................................
Abertura do prazo até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, para apresentação de emendas, perante a Comissão de Assuntos Econômicos, ao Substitutivo ao Projeto de
Lei do Senado nº 231/2012 (Ofício nº 245/2013CAE). ................................................................
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 330/2011. ......................
1.4.6 – Leitura de Proposta de Emenda à
Constituição
Nº 48/2013, tendo como primeiro signatário
o Senador Mário Couto, que dá nova redação ao
art 228 da Constituição Federal..............................
1.4.7 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 383/2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a
Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e a Lei
nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, para fixar a
parcela dedutível do Imposto sobre a Renda das
Pessoas Físicas (IRPF) relativa aos rendimentos
de pensão por morte paga a filhos e equiparados
a filhos....................................................................
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1.4.8 – Comunicações
Da Liderança do Bloco Parlamentar União
e Força no Senado Federal, de substituição de
membro em diversas comissões (Ofícios nºs 172
a 175/2013). Designação do Senador João Ribeiro
para compor, como suplente, a Comissão de Assuntos Econômicos. Designação do Senador João
Ribeiro para compor, como titular, a Comissão de
Assuntos Sociais. Designação do Senador João
Ribeiro para compor, como titular, a Comissão de
Serviços de Infraestrutura. Designação do Senador
João Ribeiro para compor, como titular, a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo................
Do Senador Ricardo Ferraço, relatando viagem realizada para participar de visita oficial à Suécia e à França, no período de 4 a 7 do corrente
(Ofício nº 206/2013). .............................................
1.4.9 – Avisos do Tribunal de Contas da
União
Nº 60/2013 (nº 1.118/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.296/2013, proferido nos autos do processo TC 037.897/2011-0,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam...................................................................
Nº 61/2013 (nº 1.164/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.453/2013, proferido nos autos do processo TC 032.321/2012-0,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 43/2012.......
Nº 62/2013 (nº 1.171/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.474/2013, proferido nos autos do processo TC 046.709/2012-6,
referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 65/2012.......
1.4.10 – Ofício do Primeiro-Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 273/2013, comunicando que o Projeto
de Lei da Câmara nº 41/2013 (nº 323/2007, naquela Casa), foi sancionado e convertido na Lei nº
12.858/2013. ..........................................................
1.4.11 – Discurso encaminhado à publicação
SENADORA ANGELA PORTELA – Comentários sobre a instituição do benefício do Vale-Cultura..........................................................................
1.4.12 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia anteriormente designada....................................................
1.5 – ENCERRAMENTO..............................
2 – PARECER
Nº 56/2013-CN, da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº
617/2013, que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
incidentes sobre a receita decorrente da prestação
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de serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona (conclui pela
apresentação do Projeto de Lei de Conversão
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3 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
Por Unidade da Federação...........................

64775

Bancadas dos Partidos.................................

64776

Por ordem alfabética.....................................

64777

4 – COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO
FEDERAL...............................................................

64778

5 – LIDERANÇAS........................................

64779

6 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO............................................................

64783

7 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS...............

64786

8 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos.

64802

CAS – Comissão de Assuntos Sociais.........

64810

CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania...............................................................

64814

CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte.......................................................................

64821

CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle..............

64827

CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa..............................................

64837

CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.....................................................

64845

CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura.........................................................................

64854

CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.....................................................

64862

CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária....................................................................

64869

CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática........................

64874

CSF – Comissão Senado do Futuro.............
9 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº
17/1993).................................................................

64878

64879

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20/1993)..........................................
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Procuradoria Parlamentar (Resolução nº
40/1995).................................................................

64882

Procuradoria Especial da Mulher (Resolução
nº 9/2013)...............................................................

64882

Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1/2005)...................................................................

64883

Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2/2001)....................................
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Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35/2009)..........................................
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14/2010)........
Comissão do Projeto Jovem Senador (Resolução nº 42/2010)...................................................
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental (Resolução nº 15/2012)................................................
Conselho da Comenda Dorina Gouveia Nowill
(Resolução nº 34/2013)..........................................

CMMC – Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas (Resolução nº 4/2008).........

64902

Comissão Mista Representativa do Congresso
Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
– Fipa (Resolução nº 2/2007).................................
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CCAI – Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (Lei nº 9.883/1999)...........
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64892

Comissões Mistas Especiais........................
11 – CONSELHOS E ÓRGÃO
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70/ 1972)...........................

64886
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64894

CONGRESSO NACIONAL
10 – COMISSÕES MISTAS
CMO – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (Resolução nº
1/2006)...................................................................
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Ata da 159ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 18 de setembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá, da Srª Angela Portela,
do Sr. Eduardo Suplicy, das Srªs Vanessa Grazziotin e Ana Amélia
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 20 horas e 29 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Há número regimental.
Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – A Presidência designa,
como membro titular, o Deputado Gonzaga Patriota,
em substituição ao Deputado Fernando Coelho Filho,
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 623, de 2013, conforme o Ofício nº 172 de 2013, da Liderança do PSB na
Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o ofício:
OF.B/172/13
Brasília, 11 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Gonzaga Patriota (PSB-PE), como titular,
da Medida Provisória nº 623, de 2013, que “Altera a
Lei nº 12.844. de 19 de julho de 2013, para dispor
sobre operações de crédito rural relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE, em substituição ao Deputado Fernando
Coelho Filho (PSB-PE).
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque, Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Sobre a mesa, projetos de
lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2013
Torna obrigatória a preservação do sigilo
da condição de portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) nos casos especificados; e altera a Lei nº 6.259, de 30
de outubro de 1975, para ampliar o rol de
profissionais obrigados à preservação do
sigilo das informações constantes da notificação de doenças e agravos à saúde.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a obrigatoriedade
de preservação do sigilo sobre a condição de portador
do vírus da imunodeficiência humana (HIV), para os
casos que estabelece.
Art. 2º É vedada a divulgação, pelos agentes
públicos ou privados, de informações que permitam
a identificação da condição de portador do HIV nos
seguintes âmbitos:
I – dos serviços de saúde;
II – dos estabelecimentos de ensino;
III – dos locais de trabalho;
IV – da administração pública;
V – da segurança pública;
VI – dos processos judiciais;
VII – da mídia escrita e audiovisual.
Parágrafo único. O sigilo profissional sobre a
condição de portador do HIV só poderá ser quebrado
nos casos determinados por lei, por justa causa ou por
autorização expressa da pessoa portadora do vírus
ou, quando se tratar de criança, de seu responsável
legal, mediante assinatura de termo de consentimento informado.
Art. 3º Os serviços de saúde, públicos ou privados, e as operadoras de planos privados de assistência
à saúde estão obrigados a proteger as informações
relativas a pessoas portadoras do HIV e a garantir o
sigilo das informações que eventualmente permitam
a identificação dessa condição.
§ 1º A obrigatoriedade de preservação do sigilo sobre a condição de portador do HIV das pessoas
usuárias dos serviços de saúde recai sobre todos
os profissionais de saúde e trabalhadores da área
de saúde.
§ 2º O atendimento nos serviços de saúde, públicos ou privados, será organizado de forma a não
permitir a identificação da condição de portador do
vírus HIV pelo público em geral.
Art. 4º O caput do art. 10 da Lei nº 6.259, de 30
de outubro de 1975, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 10. A notificação compulsória de casos
de doenças e agravos à saúde tem caráter
sigiloso, obrigando nesse sentido os profissionais especificados no caput do art. 8º que
tenham procedido à notificação, as autoridades
sanitárias que a tenham recebido, e todos os
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trabalhadores ou servidores que lidam com
dados da notificação.
...............................................................” (NR)
Art. 5º Os inquéritos ou processos judiciais que
tenham como uma das partes pessoa portadora do
HIV devem prover os meios necessários para garantir
o sigilo da informação sobre essa condição.
§ 1º Qualquer divulgação a respeito de fato objeto de investigação ou julgamento não poderá fornecer
informações que permitam a identificação de pessoa
portadora do HIV ou dessa condição.
§ 2º Em julgamento que envolver pessoa portadora do HIV e no qual não for possível manter o sigilo
sobre essa condição, o acesso às sessões só será
permitido às partes diretamente interessadas e aos
respectivos advogados.
Art. 6º O descumprimento das disposições desta
Lei sujeita os infratores ao disposto nos arts. 153 e 154
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal –, bem como às demais sanções civis
ou administrativas cabíveis.
Parágrafo único. Serão aplicadas em dobro as
penalidades previstas no caput quando a divulgação
da informação sobre a condição de portador do HIV
por agentes que, por força de sua profissão ou do
cargo que ocupam, estão obrigados à preservação
do sigilo sobre essa condição, for caracterizada como
intencional e com o intuito de causar dano ou ofensa.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Desde o início do surgimento da aids, as pessoas
portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV)
têm sofrido graves e constantes violações de direitos.
O preconceito e a discriminação que acompanham a
aids são fontes de isolamento social e trazem repercussões profundamente negativas no tocante à própria
condição de saúde, pois favorecem o surgimento de
problemas emocionais, quadros de depressão, baixa
autoestima e, até mesmo, afastamento dos serviços de
saúde, o que compromete o acompanhamento médico
e o tratamento necessários.
Mesmo hoje, mais de três décadas após o surgimento da doença em nosso país, não conseguimos
superar as questões de preconceito e discriminação
associadas ao HIV.
Diante desse quadro, e tendo em vista o que
está expresso na Constituição Federal – de que são
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invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas –, cabe ao Estado proteger os
cidadãos soropositivos para o HIV, assegurando-lhes
o sigilo dessa condição. O Estado Democrático de Direito deve zelar pelas garantias constitucionais contra
práticas discriminatórias e preconceituosas de qualquer
natureza. A divulgação de informações que permitam
identificar a condição de portador de HIV constitui invasão da esfera da intimidade, expõe o sujeito a danos
morais e sociais e prejudica suas relações sociais nos
mais diversos âmbitos, como o do trabalho e da escola, e deve, portanto, ser combatida.
O intuito do presente projeto de lei é determinar a
obrigatoriedade de preservação do sigilo da condição
de portador do HIV em todas as esferas da vida pública:
serviços de saúde; estabelecimentos de ensino; locais
de trabalho; administração pública; segurança pública;
processos judiciais; e mídia escrita e audiovisual.
Essa medida contribuirá para o livre exercício de
direitos que, hoje, pelo medo de serem identificadas
como soropositivas, pessoas que vivem com HIV deixam de buscar. Em não raras vezes, o receio de se
tornarem vítimas de preconceitos leva essas pessoas
a abdicar direitos, tais como o de ser atendida nos serviços de saúde ou de recorrer à justiça em casos de
discriminação nos locais de trabalho ou escola.
Além disso, o projeto aperfeiçoa a lei que instituiu a notificação compulsória de doenças e agravos
à saúde, para proporcionar maior segurança quanto
ao sigilo das informações relativas aos casos notificados. Não só as autoridades sanitárias que recebem a
notificação devem estar obrigadas a preservar o sigilo,
mas também todos os profissionais de saúde e demais
trabalhadores envolvidos.
Ante a reconhecida necessidade de se assegurarem os direitos individuais das pessoas que vivem
com HIV, especialmente os direitos que preservem a
dignidade dessas pessoas e previnam que elas se tornem alvo de discriminação e preconceito, julgamos por
oportuno apresentar o presente projeto de lei, para cuja
aprovação contamos com o apoio dos nobres Pares.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.259, DE 30 DE OUTUBRO DE 1975
Dispõe sobre a organização das ações de
Vigilância Epidemiológica, sobre o Progra-
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ma Nacional de Imunizações, estabelece
normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Consoante as atribuições que lhe foram
conferidas dentro do Sistema Nacional de Saúde, na
forma do artigo 1º da Lei nº 6.229, inciso I e seus itens
a e d , de 17 de julho de 1975, o Ministério da Saúde,
coordenará as ações relacionadas com o controle das
doenças transmissíveis, orientando sua execução inclusive quanto à vigilância epidemiológica, à aplicação da
notificação compulsória, ao programa de imunizações
e ao atendimento de agravos coletivos à saúde, bem
como os decorrentes de calamidade pública.
Parágrafo único. Para o controle de epidemias e na
ocorrência de casos de agravo à saúde decorrentes de
calamidades públicas, o Ministério da Saúde, na execução
das ações de que trata este artigo, coordenará a utilização
de todos os recursos médicos e hospitalares necessários, públicos e privados, existentes nas áreas afetadas,
podendo delegar essa competência às Secretarias de
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
....................................................................................
Art 10. A notificação compulsória de casos de
doenças tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias que a tenham recebido.
Parágrafo único. A identificação do paciente de
doenças referidas neste artigo, fora do âmbito médico sanitário, somente poderá efetivar-se, em caráter
excepcional, em caso de grande risco à comunidade
a juízo da autoridade sanitária e com conhecimento
prévio do paciente ou do seu responsável.
....................................................................................
Art 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República. – ERNESTO GEISEL,
José Carlos Seixas, L. G. do Nascimento e Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31-10-1975

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 381, DE 2013
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica),
para dispor sobre o atendimento do pas-
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sageiro com necessidade de assistência
especial.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, passa a vigorar acrescida dos seguintes artigos:
“Art. 232-A. O passageiro com necessidade de
assistência especial (PNAE) tem direito aos
mesmos serviços prestados aos usuários em
geral, porém em condições de atendimento
prioritário em todas as fases de sua viagem,
com precedência inclusive em relação aos
passageiros frequentes, durante a vigência
do contrato de transporte aéreo, observadas
as peculiaridades de suas demandas relativamente ao acesso a informações e instruções,
às instalações aeroportuárias, às aeronaves
e aos veículos à disposição dos demais passageiros do transporte aéreo.
§ 1º Entende-se por PNAE a pessoa com deficiência, a pessoa com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, a gestante e a lactante,
a pessoa acompanhada por criança de colo, a
pessoa com mobilidade reduzida ou qualquer
pessoa que, por alguma condição específica,
tenha limitação na sua autonomia como passageiro.
§ 2º O operador aéreo não pode limitar a quantidade de PNAE a bordo.
§ 3º O operador aéreo deve prover o PNAE de
informações a respeito dos procedimentos a
serem adotados em todas as fases do transporte aéreo.”
“Art. 232-B. Pode haver restrições aos serviços
prestados quando não houver condições para
garantir a saúde e a segurança do passageiro com necessidade de assistência especial
(PNAE) ou dos demais passageiros, com base
nas condições previstas em atos normativos da
autoridade de aviação civil, no manual geral de
operações ou nas especificações operativas
do operador aéreo.
§ 1º O eventual desconforto ou inconveniente
causado a outros passageiros ou tripulantes
não constituem justificativa para recusa da
prestação do serviço de transporte aéreo.
§ 2º Para fins de avaliação das condições a
que se refere o caput deste artigo, é facultado ao operador aéreo exigir, com antecedên-
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cia mínima de 72 (setenta e duas horas), a
apresentação de Formulário de Informações
Médicas (MEDIF) ou outro documento médico com informações sobre as condições de
saúde do PNAE que apresente condições de
saúde que possa resultar em risco para si ou
para os demais passageiros ou necessidade
de atenção médica extraordinária no caso de
realização de viagem aérea.
§ 3º O operador aéreo deve adotar as medidas que possibilitem a isenção da exigência
de apresentação do documento médico ou do
MEDIF quando as condições que caracterizam
a pessoa como PNAE forem de caráter permanente e estável e os documentos já tiverem
sido apresentados ao operador aéreo.
§ 4º O documento médico e o MEDIF devem
ser avaliados pelo serviço médico do operador
aéreo, especializado em medicina de aviação,
com prazo para resposta de 48 (quarenta e
oito) horas.
§ 5º A recusa da prestação do serviço de transporte aéreo ao PNAE deve ser justificada por
escrito no prazo de 10 (dez) dias, exclusivamente com base nas condições previstas no
caput deste artigo.
§ 6º Em nenhuma hipótese poderá a recusa
da prestação do serviço ser comunicada após
o despacho do passageiro (check-in).
“Art. 302. ........................................................
........................................................................
III – .................................................................
........................................................................
a) recusar a prestação do serviço de transporte
aéreo a PNAE, em desacordo com o disposto
neste Código ou com as condições previstas
em atos normativos da autoridade de aviação
civil, no manual geral de operações ou nas
especificações operativas do operador aéreo.
b) deixar de apresentar justificativa ou resposta
por escrito quanto à recusa na prestação do
serviço de transporte aéreo ou às solicitações
de acompanhante nos prazos estabelecidos.
.............................................................. ” (NR)
Justificação
O transporte aéreo já deixou, há muito, de ser um
luxo, constituindo-se atualmente em meio de deslocamento ordinário para trajetos de grande distância. Pas-
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sagens aéreas compradas com antecedência chegam a
ser mais baratas que o correspondente bilhete rodoviário.
Por suas características técnicas específicas, o
transporte aéreo exige cuidados especiais com a saúde
dos passageiros, uma vez que as aeronaves em voo
são completamente fechadas ao ambiente externo e
não podem pousar com facilidade em aeroportos distintos do destino original da viagem.
É preciso, portanto, que os serviços aéreos estejam preparados para amparar os passageiros com
necessidade de assistência especial (PNAE), que são
aqueles têm sua autonomia limitada devido a alguma
condição específica. Eles devem receber atendimento
prioritário com relação aos demais passageiros, além
de acompanhamento permanente e informações e
instruções sobre cada etapa da viagem.
Uma categoria de passageiros que demanda tratamento especial são os enfermos, especialmente os
vitimados por doença infecto-contagiosa, pois podem
representam um risco para os demais passageiros.
Eles devem comunicar sua condição e apresentar a
correspondente documentação médica à empresa aérea com antecedência, a fim de que sejam tomadas as
providências adequadas ao caso. Em situações mais
graves, a empresa poderá, inclusive, recusar a prestação do serviço de transporte aéreo, considerando o
quadro do passageiro e as condições da aeronave e
sua tripulação.
A fim de evitar possíveis constrangimentos, toda
essa avaliação deve acontecer com razoável antecedência em relação ao voo. Há registros de passageiros
já embarcados que foram retirados da aeronave pela
empresa aérea, por suspeita de estarem infectados com
alguma doença contagiosa. Em geral, situações como
essa são causadas por desinformação da tripulação e
falta de preparação por parte da empresa, resultando
em dano material e moral para o passageiro.
A presente proposição propõe medidas para
evitar que constrangimentos dessa natureza voltem
a acontecer, mediante a incorporação ao Código
Brasileiro de Aviação de normas voltadas para o
atendimento do passageiro com necessidade de assistência especial.
A fim de assegurar a continuidade de procedimentos, foram aproveitados dispositivos constantes
da Resolução nº 280, de 2013, da Agência Nacional
de Aviação Civil (ANAC), que dispõe sobre a matéria.
Estabelece-se um procedimento específico para esses
casos, que visa assegurar que toda a comunicação en-
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tre empresa e passageiro ocorra com antecedência à
viagem. Para evitar constrangimento aos passageiros,
veda-se a recusa da prestação do serviço ao passageiro já despachado, ou seja, que já tiver passado pelo
check-in. O desrespeito a esse procedimento passa a
ser considerado uma infração administrativa imputável
à empresa prestadora dos serviços aéreos, sujeita a
multa a ser aplicada pela autoridade de aviação civil,
que é a ANAC.
Contamos com o apoio de nossos Pares para
essa proposição, que contribuirá para a proteção dos
direitos dos passageiros e para tornar mais seguro o
transporte aéreo nacional.
Sala das Sessões, – Senador Humberto Costa.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
Introdução
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1° O Direito Aeronáutico é regulado pelos
Tratados, Convenções e Atos Internacionais de que
o Brasil seja parte, por este Código e pela legislação
complementar.
§ 1° Os Tratados, Convenções e Atos Internacionais, celebrados por delegação do Poder Executivo e
aprovados pelo Congresso Nacional, vigoram a partir
da data neles prevista para esse efeito, após o depósito
ou troca das respectivas ratificações, podendo, mediante cláusula expressa, autorizar a aplicação provisória
de suas disposições pelas autoridades aeronáuticas,
nos limites de suas atribuições, a partir da assinatura
(artigos 14, 204 a 214).
§ 2° Este Código se aplica a nacionais e estrangeiros, em todo o Território Nacional, assim como, no
exterior, até onde for admitida a sua extraterritorialidade.
§ 3° A legislação complementar é formada pela
regulamentação prevista neste Código, pelas leis especiais, decretos e normas sobre matéria aeronáutica
(artigo 12).

Quinta-feira 19

64521

Art. 2° Para os efeitos deste Código consideram-se
autoridades aeronáuticas competentes as do Ministério da Aeronáutica, conforme as atribuições definidas
nos respectivos regulamentos.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Constituição, Justiça
e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 382, DE 2013
Altera a Lei nº 8.894, de 21 de junho de
1994, para isentar as operações de crédito
consignado do Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 6º-A:
“Art. 6º-A. É isenta do IOF a operação de crédito
condicionada a pagamento mediante consignação em folha de pagamento de salário, vencimento, soldo, provento, reforma ou pensão.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A implantação e consolidação do crédito bancário vinculado à consignação em folha de pagamento
representaram um importantíssimo instrumento de revitalização da economia, mediante o fortalecimento da
demanda interna. Foi fundamental para possibilitar ao
País enfrentar os tempos de crise mundial e continua
sendo indispensável como gerador de compras – vale
dizer, de renda – para os produtores e para os proprietários dos fatores de produção, aí incluída a mão de obra.
Sem se esquecer, naturalmente, dos impostos carreados
aos cofres públicos como decorrência do crescimento
do produto e da maior circulação de bens na economia.
Por outro lado, ao agregar à massa consumidora uma faixa imensa de população antes marginalizada do mercado, o crédito consignado teve a virtude
de possibilitar acesso aos modernos bens de uso e
consumo a consumidores de baixa renda, que assim
tiveram aumento de conforto e de qualidade de vida.
Por se tratar de operação de crédito que goza
de quase inexistente risco de inadimplência, os juros
são bem inferiores aos normalmente praticados no
distorcido mercado financeiro brasileiro. Na verdade,
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poderiam ser até mais reduzidos, acompanhando com
mais linearidade a baixa que o Governo vem forçando
nos juros básicos da economia.
Em resumo, trata-se de uma política e um instrumento que devem ser fortalecidos, em face de todos
os benefícios já demonstrados.
Todavia, ao mesmo tempo em que o Governo
colhe os elogios pela iniciativa vitoriosa, deixa de contribuir para que ainda maiores sejam os resultados,
ao ignorar preciosa ferramenta tributária para o caso.
Efetivamente, os efeitos econômicos e sociais do
empréstimo consignado poderiam ser ainda maiores
com a desoneração do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) que incide na concessão inicial
e nas renovações.
É precisamente o que se proíbe com a apresentação deste projeto. O aumento de arrecadação de
todos os demais tributos pelo simples incremento de
atividade econômica compensa sobejamente a menor
arrecadação do IOF – que, aliás, como se sabe, não tem
a finalidade arrecadatória, mas sim a regulação econômica como fundamento principal de sua incidência.
Em cumprimento ao disposto no art. 14 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), estima-se a renúncia de
receita ocasionada por este projeto de lei e de R$ 2,3
bilhões/ano [dois bilhões e trezentos milhões de reais]
para o exercício financeiro de 2013.
Em relação ao exercício financeiro de 2014 estima-se uma renúncia de receita na ordem de R$ 2,52
bilhões e para 2015 o montante será de R$ 2,8 bilhões.
Salientamos que tais informações estão de acordo com a Nota COGET/COEST nº 079/2013, de 2 de
setembro de 2013, emitida pelo Ministério da Fazenda, em solicitação ao Requerimento de Informação nº
560/2013, de nossa autoria, que solicita àquela Pasta o cálculo do “impacto orçamentário-financeiro da
isenção do IOF nos créditos consignados de pessoa
física”, conforme documentação anexa.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.894, DE 21 DE JUNHO DE 1994
Dispõe sobre o Imposto sobre Operações
de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas
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a Títulos e Valores Mobiliários, e dá outras
providências.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício
em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias
e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei
orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do
aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou
criação de tributo ou contribuição.
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão,
subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação
de base de cálculo que implique redução discriminada
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I – às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º
II – ao cancelamento de débito cujo montante
seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
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AVISO nO 307/MF
Brasílía, 10 de setembro de 2013 .
A Sua Excelência o Senhor
S enaco:;:- FLEXA Rffi:2IRO

Primeiro-Secretário do SCU8.00 F~dcral
ASSlli"J. tO: Requerimento de Informaçãu

Semo. Pri..o.eiro-Secretáric,
ReIlr;:)-me aD Oficio n" 1. 762 (SF), de 12 .0 3.20n, des.sa ?ri..m.eL-a-Se::;retaria, por
co qual f 01 reT'letida cóp_ia do Requermento de InfoJD1ação n CJ 56C/201 3, de al::TOÓi de
tSenl:or Senado: PAULO PAIM., sobre o «impacto orçar::J.entário -fuulncell-o da isençE.o do IOF nos
CTédito ~ consignados de p esso a 5:;ica".
jntem~_é dio

A prop ósi~o . encar:::lln1:o a Vossa Ex celên cia, em resposta à soii citação do ilustre
Parlarr..emar, -:;.ópia do ~Aemcr3.J.1.do nO l 0 59i20 ! '}-RFB/Gabin, de D4 .09.2.0 J 3, elaborado p ela
Secretaria da Receita Fede:--dl de 13:a5i1.
A tenClVsan:ente,

Memorando nO 1059/2013 - RFB/Gabín
Brasílía, 04 de setembro de 2013.
Ao S enhor
OEM FTRJ US I' ERREJRA E CR~Z
Ass,,:sso r E Spt~ ci::J d o MlIl ist eri o d a f" azeilds

ASSWltO MemQrandO n D l i 06!A..A.P/G M-DF
e -proce sso j 33.55. 72382-1/2új J- l ·1
~. propOS lCO d n f';Jemo , i!lI d o ~rn e p igr3r~ . q~c trata d G R= qw:nmen lO d e iiitonlHl.çéo
S 2 013/0 560 en vo l-.. endo JmpacLO o rçam\! n t3rio-fir..a nceu·o d <'l iS~i1ç~ o do IOF. nos tem~. os lp e
m ~nc lona. encami nha-sE'. anexa, :;: Nora' Coget/Cot"sl n" 79 /20 13.

ASSiilcdo d/gim/mente
CARL OS ALBERTO f.'REPAS BARRETO
~ecre(ã rl O

da R:::c c:l::!. Fcde r.::d u u 8i<'.-,::il
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Os projetos que acabam
de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP – Tem a palavra pela ordem
o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Para uma
comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – O Senador Paulo Paim está
inscrito para uma comunicação inadiável.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Pela ordem, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço a minha inscrição pela Liderança do
PTB. Acho que houve algum contratempo de chegar
a minha indicação – e vou cobrá-la agora –, mas quero pedir que seja feita a minha inscrição porque virá
a autorização.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Para uma comunicação
como Líder, Senador Mozarildo Cavalcanti, pelo PTB.
Como o fui o segundo a chegar com direito a
uma comunicação inadiável, peço também que eu
possa ser inscrito.
O primeiro para comunicação inadiável é o Senador Paulo Paim, e, como orador inscrito, tem a palavra o nobre Senador Cristovam Buarque, do PDT do
Distrito Federal. Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy, enquanto o Senador Cristovam vai à tribuna...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Pois não, Senador Paulo
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – ... permita que eu use 30 segundos para dizer
que a CCJ teve uma decisão histórica hoje, pela manhã. É uma luta que travo há 30 anos para acabar com
o voto secreto, e hoje, pela manhã, por unanimidade,
a não ser dois votos contrários, ela decidiu a apreciação da PEC que veio da Câmara, idêntica àquela que
apresentei aqui, que virá agora ao plenário para acabar
com o voto secreto em todas as situações.

Setembro de 2013

Parabéns ao Senado da República. Parabéns a
V. Exª. Parabéns a todos os Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Quero – permita-me, Senador Cristovam Buarque – saudar essa decisão. Estávamos presentes e diversos Senadores, inclusive o
Senador Randolfe Rodrigues, que também acho que
vai pedir para registrar, mas acho que é muito positivo,
querido Senador Cristovam Buarque, que a CCJ tenha
por grande maioria votado. Inclusive o Senador Anibal
Diniz fez uma proposição de muita sensibilidade, e o
Senador Sérgio Souza, sensível ao apelo, inclusive,
modificou o seu parecer para que pudéssemos ter a
votação do voto aberto para toda e qualquer circunstância aqui.
Senador Randolfe Rodrigues, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Serei bem breve, Presidente, com a devida
permissão do orador já na tribuna, meu querido companheiro, Senador Cristovam Buarque, para prestar
homenagem ao Senador Paulo Paim, que tem travado
essa luta aqui há muito tempo e fazer justiça à primeira PEC do voto aberto já votada na CCJ, que já está
nesta Mesa há muito tempo, de autoria do Senador
Paulo Paim.
A decisão da CCJ da Casa, nesta manhã, é histórica. Que este Plenário e que esta Mesa sejam coerentes e conscientes com o que vem das ruas, com o
que vem do clamor do povo brasileiro e com o que tem
vindo agora, aprovado pelo CCJ. Que o quanto antes,
se possível neste esforço concentrado desta semana,
coloque para votação, agora, já, a PEC do Senador
Paulo Paim e a PEC que foi aprovada nesta manhã na
Comissão de Constituição e Justiça.
Não tem cabimento mais a existência do voto
secreto no Congresso Nacional. O voto secreto no
Congresso Nacional só tem trazido razões para nós,
Parlamentares, de vergonha. Foi o voto secreto que não
cassou Natan Donadon; foi o voto secreto que, lamentavelmente, levou à não eleição de dois dos melhores
juristas do Brasil, Vladimir Aras e Wellington Saraiva.
O voto secreto só serviu para vergonha do Senado da
República e do Congresso Nacional.
Que nós possamos sepultar, em definitivo, essa
vergonha do Parlamento e do Congresso brasileiro
com votações abertas, como a de hoje de manhã, na
Comissão de Constituição e Justiça do Senado!
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – É mais do que justa a homenagem que V. Exª faz ao Senador Paulo Paim, que
conseguiu, hoje, na sua fala, tocar a todos, inclusive
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o Senador Sérgio Souza, que havia dado o parecer
favorável e acabou confirmando.
Tem a palavra o Senador Cristovam Buarque pelo
tempo regimental, primeiro orador inscrito nesta tarde.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) – Senador Suplicy, Senadores
presentes, Senador Randolfe, Senador Paim, eu queria parabenizá-lo, mas quero ir mais longe, Senador
Randolfe. Eu queria lhe fazer uma proposta. O senhor
disse que deve passar o mais rápido possível aqui a
aprovação do projeto do Senador Paim. Por que não
fazemos nós aqui um acordo de que vamos comunicar nossos votos?
Eu, a partir de hoje, vou abrir o meu voto. Não
votarei mais secretamente. Obviamente, enquanto for
secreto, as pessoas podem até desconfiar dos votos
que a gente está dando, porque a nossa credibilidade – dos Parlamentares – hoje é tão baixa na opinião
pública, que é capaz, Senador Randolfe, de a gente
dizer que votou “sim” e o povo achar que foi “não”, e
de a gente dizer que votou “não” e o povo achar que foi
“sim”. Até que de fato se acabe com o voto secreto. Eu
não vejo por que, até lá, nós não podemos comunicar
aqui o voto que a gente dá em cada caso. Eu vou acabar com o voto secreto nas minhas votações. A partir
de hoje, eu direi qual foi o meu voto. E, se quiserem
dizer que isso cancela o meu voto porque o voto seria
obrigatoriamente secreto – eu acho que o secreto não
é obrigatório, o secreto é um direito –, muito bem, que
cancelem o voto.
Eu convido outros Senadores, Senador Paim, a
fazer o mesmo. Vamos fazer o mesmo? Não esperar
esse tempo todo, Senador Mozarildo, que ninguém
sabe quanto tempo vai levar, para se aprovar uma
coisa óbvia.
Eu digo isso como uma introdução à minha preocupação com a reforma política que estamos fazendo aqui dentro.
Senador Suplicy, o povo foi para rua pedindo uma
máxi, ultra, radical reforma política. Nós estamos fazendo uma que nós próprios assumimos minirreforma.
Veja bem, o nome que nós demos é de minirreforma.
O povo quer uma maxirreforma. E nós temos uma minirreforma que, em algumas coisas, é um retrocesso.
Nós estamos propondo uma minirreforma que não toca
nas coisas fundamentais do sistema eleitoral brasileiro,
porque nós não estamos percebendo a dimensão da
crise que atravessamos.
Senador Mozarildo, o povo percebeu que nós
temos uma dívida com ele. Mas não é uma dívida sua
nem minha, é uma dívida histórica. Ao longo de déca-
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das, nós não fizemos o dever de casa para construir
a sociedade justa e eficiente que é preciso.
Conseguimos fazer com que este País fosse rico,
mas não conseguimos distribuir a renda. Conseguimos
fazer com que ele fosse rico, mas não melhoramos os
serviços públicos. Não conseguimos fazer com que
nossas crianças tenham uma educação de qualidade, que o nosso povo tenha uma saúde de qualidade.
Nós criamos um débito com a população, um passivo. Esse passivo, por exemplo, que se vê, sobretudo,
no desvio de dinheiro pela corrupção. Tanto o desvio
para bolso privado, que é corrupção no comportamento
dos políticos, como aquele desvio disfarçado, que é a
aplicação de todo o dinheiro numa obra que não é a
que o povo quer, que é a corrupção nas prioridades.
Nós fomos criando um passivo, Senador Taques,
ao longo de décadas, com o povo brasileiro, e o povo
despertou e, hoje, além de endividados, nós estamos
sitiados. O povo, hoje, nos sitia, nos cerca, seja usando essa palavra metaforicamente, pela distância que o
povo tem em relação a nós, seja fisicamente, com as
repetidas manifestações que a gente vê serem feitas
no dia a dia, em cada lugar desse País.
Mas, como se não bastasse, além de endividados e sitiados, nós estamos desbussolados. Nós não
estamos com bússolas, Senador Mozarildo. Nós, nós,
eu sou parte disso. Nós não estamos dizendo com
clareza qual o rumo que este País deve tomar, até
porque as nossas propostas ficaram velhas, superadas, antiquadas.
Deixamos de ser aqueles que diziam: “Olha aqui
o rumo por onde devem seguir alguns, olha aqui o
rumo por onde devem seguir outros”, e a gente se
confrontava para ver quem tinha razão. Acabou isso.
A prova é que não há debates, não há diálogos, não
há discordâncias quase, a não ser em coisas menores.
Mas, como se não bastasse, além de endividados,
sitiados, desbussolados, nós estamos indiferentes. A
sensação que se tem é de que nós não estamos plenamente conscientes da gravidade do momento em que
a gente vive, de um povo que, hoje, tem consciência
da dívida que os seus políticos têm com ele, que descobriu o poder de nos sitiar, graças aos instrumentos
da Internet, que permitem mobilização sem partido,
sem sindicato, sem líder, sem jornal, sem televisão, e
um grupo político que, neste momento da história, não
aponta rumos claros para onde levar o Brasil. É como
se a gente fosse levando com jeitinhos, com jeitinhos,
e sem mudanças.
Pois bem. Uma das maneiras de romper essa indiferença, de quebrar esse sítio em que nós estamos, de
trazer uma bússola seria uma grande reforma política.
Mas uma reforma política que pudesse fazer com que
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o nosso povo fosse à rua e votasse com consciência
para eleger políticos comprometidos. E isso a gente não
faz. E, em parte, não faz pelo custo das campanhas
políticas, e a minirreforma não vai tocar nos custos. É
uma ilusão dizer que, porque a gente vai diminuir alguns panfletos, o custo vai diminuir.
O custo diminuiria se a gente acabasse com o
marketing político, se a campanha eleitoral fosse cada
candidato indo na televisão, olho no olho, falando para
o povo; se cada campanha eleitoral fossem debates
entre os candidatos, mas nós preferimos manter um
processo eleitoral que enriquece os marqueteiros e
empobrece a consciência daqueles que participam
da eleição.
Era aí que estaria a maneira de acabar com o
problema do marketing. Nós deveríamos fazer como o
Senador Jorge Viana propôs aqui, acabar com contribuições de pessoas jurídicas para a campanha. Proibir! Pessoa jurídica não tem de se meter financiando
esse ou aquele candidato. E mesmo as pessoas físicas deveriam ter um limite de quanto dar para cada
candidato. A corrupção começa no financiamento das
campanhas, e nós não podemos definir uma maneira nova de financiar campanha se não reduzirmos os
custos. A minirreforma não toca nos custos com a radicalidade necessária e nem muda a maneira como
essas campanhas serão financiadas.
Nós deveríamos trazer, sim, para a reforma política a possibilidade da cassação de mandatos pelo
próprio povo, como em tantos lugares do mundo, com
aquele nome até bonito chamado recall, que significa
rechamada, chamar de volta para casa aqueles que
não se comportam bem. Há maneiras de fazer isso,
tanto para os cargos majoritários, que é mais fácil,
sobretudo no Executivo, como nos mandatos também
proporcionais. Há formas de se fazer isso.
Nós deveríamos ter uma reforma política que fizesse com que a atividade política fosse uma função,
e não uma profissão, limitando, por exemplo, como
fizemos e estamos fazendo agora, com os dirigentes
de times, com os dirigentes de entidades esportivas,
a reeleição sistemática, muitas vezes. Se vamos fazer
com eles, por que não fazemos com os sindicatos? Por
que não fazemos conosco também? Mexer, mudar:
quem é Senador vira Deputado; quem é Deputado vai
para casa de vez em quando, descobre que há vida
fora do Congresso. A gente poderia ter uma dinâmica
diferente. Acabava com esse arraigamento que a gente termina criando por conta de viciar-se na atividade
que vira uma profissão em vez de ser uma função a
serviço do público.
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Nós podíamos ter uma reforma política muito
mais radical do que essa tímida que nós próprios assumimos chamar de minirreforma política.
Não vai bastar a minirreforma, Senador. Essa
minirreforma não vai bastar para quebrar o sítio onde
estamos sitiados...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – ... para quebrar o endividamento
que nós temos com o povo deste País por não termos
exercido corretamente as nossas atividades, não por
causa da corrupção, porque nem todos são corruptos, mas por causa de não definirmos as prioridades
corretas. E aí todos somos culpados por omissão ou
por incompetência.
Nós, com uma reforma política radical, séria,
profunda, poderíamos quebrar essa inércia que hoje
toma conta da atividade pública aqui dentro, enquanto
lá fora a atividade pública avança nas ruas, comandada
diretamente pelo povo sem líder, sem líder. Hoje eles
prescindem de nós para se mobilizar, eles prescindem
de nossas ideias para defender as suas propostas. Isso
faz com que fiquemos irrelevantes, sem falar que os
partidos estão irrelevantes porque perderam nitidez
tanto ideológica como ética.
Nós precisamos de uma reforma radical, profunda. E eu espero que não nos contentemos com essa
minirreforma que estamos votando agora. Que ela continue a partir dos muitos projetos de leis que existem
hoje no Congresso, inclusive meus, os quais eu não
vou citar, porque não há tempo para falar um por um.
Senador Eduardo Suplicy, era isso que eu tinha
para falar dentro do tempo, mas o Senador Taques pediu a palavra, e me orgulha dar-lhe um aparte.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT –
MT) – Senador Cristovam, nós estávamos na CCJ até
agora. E eu vim aqui para aparteá-lo e para concordar
com V. Exª. V. Exª falou em radical. Nós precisamos de
mudanças radicais neste momento. A PEC do Senador
Paulo Paim é uma mudança desta forma; não é mudança para inglês ver, não é uma mudança de faz de
conta, não é uma nanorreforma eleitoral, não é conversa fiada. É verdade essa PEC do Senador Paulo Paim,
com que nós todos concordamos, e já nos manifestamos a esse respeito. Agora, nós temos que fazer uma
reflexão sobre partido político – o senhor tocou neste
tema. Partido político é muito importante, mas partido
político não é tudo, não é tudo. A República é maior
que partido político, os nossos mandatos são maiores
que o partido político. O equívoco é confundirmos – e
alguns não confundem, tenha certeza – que partido
político é maior que a própria República Federativa do
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Brasil. Eu sou Senador da República. Sou filiado ao
PDT e tenho orgulho do PDT, apesar desta crise por
que o PDT está passando, mais do que crise. Nós dois
aqui estamos avexados...
(Soa a campainha.)
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – ... usando um termo do Estado de V. Exª, Pernambuco. V. Exª hoje não é só de Pernambuco, é um
homem do Brasil, é um homem do mundo. Muito bem!
Nós precisamos pensar isso. Partido político é menor
que a República, partido político é menor que os nossos mandatos. O povo de Mato Grosso me mandou
para cá em homenagem a um partido político, sim,
mas me mandou para cá para que eu seja Senador
da República, defendendo os interesses republicanos.
O interesse republicano é o chamado republicanismo.
O dever fundamental de ser honesto, a honestidade
cívica, é lutar por princípios previstos na Constituição
da República. Por isso o art. 53 da Constituição nos dá
a liberdade de opinião, liberdade de opinião. Está lá no
caput do art. 53. A fidelidade partidária está no art. 17.
A Constituição determina que, em sendo o caso, isso
esteja no regimento interno, no estatuto do partido. O
mais importante é a República. Para mim, eu sou Senador da República; eu não sou Senador de partido.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito bem, Senador. Eu creio
que talvez seja isso que esteja faltando na reforma.
Em vez de uma minirreforma política, uma reforma
republicana, na linha da proposta do Senador Paim
de acabar o voto secreto.
Mas existem muitas outras coisas que precisamos fazer para que a reforma política seja a reforma
da construção da República brasileira. Essa que está
aí não vai ajudar nesta direção de fazer uma República
que sirva ao povo. Nós estamos fugindo da República.
O Senador Taques falou que a República é maior
que o partido, mas alguns políticos acham que o partido
é maior. Eu vou dizer pior: alguns acham que o bolso
é maior que o partido, e que o partido é maior que a
República. A gente tem que inverter isso e colocar o
bolso fora. O bolso não é a finalidade de quem tem...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) –... vocação pública. Existem muitas
outras atividades que servem a isso dignamente, como
a atividade empresarial. Aqui, a República deveria ser
a nossa chefe, a República deveria ser o nosso comando. É votar em nome da República que faz com
que o voto aberto seja a maneira mais correta. O voto
secreto não é republicano.
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Por isso, Senador Paim, muito obrigado pelo seu
projeto, que eu espero que comecemos a praticar desde já, antes mesmo da aprovação da reforma.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Cristovam Buarque. Estou também de pleno
acordo que nós precisamos avançar numa reforma
política à altura da aspiração do povo na rua, incluindo hoje as ponderações, as sugestões que V. Exª colocou. Parabéns!
Eu gostaria de convidar agora, para uma comunicação inadiável, o Senador Paulo Paim, do PT do
Rio Grande do Sul.
Mas peço antes, Senador Paulo Paim, licença
para registrar a visita ao nosso Senado, na tribuna de
honra, do Prefeito Municipal de Lavínia, em São Paulo, e também do Prefeito Municipal Marcos Higuchi,
de Valparaíso, que estão acompanhados dos Vereadores de Valparaíso Rodrigo Carvalho Pinto, Estevam
Aparecido Coutinho – que é o Presidente da Câmara
Municipal – e Nivaldo dos Santos.
Sejam muito bem-vindos ao Senado. Depois os
senhores poderão dialogar comigo e com os demais
Senadores.
Tem a palavra o Senador Paulo Paim, que hoje
alcançou uma vitória muito importante para o Senado
Federal na CCJ.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Senador Suplicy, eu não poderia deixar
de registrar a decisão da CCJ de hoje de manhã. Por
ampla maioria, decidiu-se acabar com o voto secreto
em todas as circunstâncias aqui no Parlamento.
Faço uma homenagem ao Senador Anibal Diniz – V, Exª também já o fez –, porque ele se dirigiu
ao Relator Sérgio Souza e pediu-lhe que ouvisse a
voz de todo o Plenário praticamente e a voz das ruas
e mudasse o seu relatório. Sérgio Souza atendeu e
manteve seu relatório original para que, então, a PEC
fosse aprovada quase que por unanimidade – foram
dois votos, se bem me lembro, contra o fim do voto
secreto em todas as situações.
Para mim é uma data histórica. De fato, é uma
decisão revolucionária, Sr. Presidente. Há 30 anos eu
insisto nessa tese, e, hoje, parece-me, o sonho vai se
tornar realidade e a população vai ficar sabendo como
cada um vota e ponto. É só isto, o fim do voto secreto
é simplesmente isto: transparência absoluta. Ao votar,
a população fica sabendo, e ela fará o julgamento a
cada processo eleitoral para decidir se deve reconduzir
ou não aquele Parlamentar.
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Se alguém pensava que, com aquela votação na
Câmara do voto aberto em todas as situações, seria
criado um constrangimento para o Senado não votar
nada, o Senado responde à altura: votou, pela terceira
vez, o fim do voto secreto. É a terceira vez que a CCJ
vota o fim do voto secreto: votou na PEC 50, de minha
autoria; votou na PEC 20, de minha autoria, e votou hoje
na PEC que veio da Câmara – e ainda votou no projeto do Senador Alvaro Dias, que já está lá, que acaba
também com o voto secreto na cassação de mandatos.
Sr. Presidente, eu quero só fazer hoje rápidos
registros, pois haverá uma reunião da Comissão de
Direitos Humanos agora, às 14h30.
Primeiro, Sr. Presidente, a minha intenção – vim
à tribuna, durante dias seguidos, falar sobre as regiões
do meu Estado, Rio Grande do Sul – é falar hoje sobre
a região da Serra Gaúcha. Ela é composta por 70 Municípios que, por sua vez, integram cinco microrregiões,
com uma área de 7 mil quilômetros quadrados e com
uma população em torno de 2 milhões de habitantes.
Há alguns Municípios importantes nessa região
– e aqui é como se eu abraçasse todos –: Caxias do
Sul, Gramado, Canela, Vacaria, Nova Petrópolis, Bento
Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, São Francisco
de Paula, Antônio Prado, Nova Roma do Sul, Farroupilha, Nova Prata, Veranópolis, Bom Jesus, Flores
da Cunha, Nova Pádua, São Domingos do Sul, Nova
Bassano, Paraí, Nova Araçá, Guaporé, Cotiporã, São
Valentim do Sul, Dois Lajeados, Serafina Corrêa. Esses Municípios têm, em sua grande maioria, influência
da imigração de italianos e alemães. Isso é visível na
cultura, no modo de vida, na gastronomia e no próprio
jeito de vestir e de trabalhar.
Chamo atenção para alguns indicadores importantes: taxa de analfabetismo de 4,2%; densidade demográfica de 117,8 habitantes por quilômetro quadrado;
uma expectativa de vida, em média, de 75 anos; um
PIB de R$20 bilhões, cerca de 10,5% do PIB total do
Estado. Não é pouca coisa, é uma fatia considerável e
de suma importância para o desenvolvimento do solo
gaúcho e do Brasil. Sua atividade agrícola é baseada
em pequenas propriedades rurais: cerca de 22 mil. Isso
corresponde a cerca de 50% do PIB local.
Também são destaques a vitivinicultura, o setor
metal-mecânico, o setor moveleiro e o turismo.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – A região da Serra, Sr. Presidente, é uma das
mais prósperas, mas as demandas da sociedade,
das prefeituras e da comunidade são permanentes,
e isso é bom.
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Vejamos: estamos pleiteando um novo aeroporto de Caxias do Sul, que deverá ser na cidade de Vila
Oliva, mas que atende a toda a região. Encontra-se
saturado o atual aeroporto da cidade. Sr. Presidente,
hoje, o aeroporto de Caxias registra 900 embarques/
dia, com 40% de demanda reprimida e sem possibilidade de ampliação, visto que está localizado em área
central da cidade. Diante deste quadro, os Municípios,
em sintonia com o Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), entidades empresariais e de trabalhadores,
vêm realizando um esforço gigantesco.
Encaminhei, nesta semana, um pedido da sociedade organizada da Serra...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – ... em relação ao aeroporto de Vila Oliva. Sei
que há uma simpatia por parte da Presidenta Dilma.
Outra demanda é a federalização da Universidade
de Caxias, uma instituição comunitária regional com
fins públicos que atende a Serra. E o MEC e o Poder
Público, estadual e municipal já fazem parte do grupo
diretivo dessa instituição.
O Conselho Diretor da Fundação da Universidade
está propondo ao MEC a federalização dessa universidade, como eu já disse, e a constituição de um novo
modelo pioneiro público, comunitário, não estatal, com
a participação efetiva da União na composição orçamentária dessa universidade.
Estou encaminhando essa demanda a pedido da
região ao MEC e à Presidenta Dilma.
Por fim, Sr. Presidente, quero só fazer um registro
que me foi encaminhado pelo Sindicato de Hotelaria e
Gastronomia do Rio Grande.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Um projeto de minha autoria, que teve a brilhante
relatoria da Senadora Angela Portela, exige, de uma
vez por todas, que as cantinas, esse espaço dentro dos
colégios, as lancherias, só vendam comida saudável;
e os proprietários de hotelaria e de lancherias pedem
uma audiência pública sobre o assunto.
Eu já falei com a Relatora, e vamos acertar uma
audiência pública na Comissão de Educação, onde o
projeto está ainda tramitando.
Por fim, só quero, aproveitando mais uma vez que
iniciamos a Semana da Pessoa com Deficiência, deixar registrado aqui um belo pronunciamento feito pelo
Luciano, meu assessor, que faz uma análise global da
questão das pessoas com deficiência, não só no Brasil...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) –... mas principalmente (Fora do microfone.) na
América Latina.
Aqui ele divulga, por exemplo, por solicitação da
Vice-Presidente da Rede Latino-Americana, Regina
Atalla, a “Declaração da Guatemala: pelo Desenvolvimento e Inclusão das Pessoas com Deficiência e suas
Famílias – América Latina e Caribe sem barreiras!”
É um belo pronunciamento, Sr. Presidente, que
deixo, então, registrado nos Anais da Casa.
Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância,
porque eu mesmo tenho de ir para a Comissão de Direitos Humanos.
Obrigado, Presidente.
Peço que o considere, na íntegra, se possível.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, inicio hoje uma série de pequenos registros sobre as regiões do Rio Grande do Sul
e suas principais demandas. A ideia é falar um pouco
sobre os aspectos econômicos, sociais e culturais.
A primeira será a região da Serra gaúcha. Ela é
composta por 70 municípios, que por sua vez integram
5 microrregiões. Área 7 mil quilômetros quadrados, com
uma população em torno 1,7 milhões de habitantes.
Alguns municípios Caxias do Sul, Gramado, Canela, Vacaria, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Carlos
Barbosa, Garibaldi, São Francisco de Paula, Antônio
Prado, Nova Roma do Sul, Farroupilha, Nova Prata, Veranópolis, Bom Jesus, Flores da Cunha, Nova Pádua,
São Domingos do Sul, Nova Bassano , Paraí, Nova
Araçá, Guaporé, Cotiporã, São Valentim do Sul, Dois
Lajeados, Serafina Corrêa.
Esses municípios tem, em sua grande maioria,
forte influência da colonização e imigração de italianos e alemães. E isso é visível na cultura, no modo
de vida, na gastronomia, no próprio jeito de trabalhar.
Chamo a atenção para alguns indicadores: taxa
de analfabetismo de 4,26%, densidade demográfica
de 117,8 habitantes por quilômetros quadrados, uma
expectativa média de vida de 74,59 anos e um PIB de
20 bilhões de reais – cerca de 10,5% do PIB total do
estado. Não é pouca coisa. É uma fatia considerável e
de suma importância para o desenvolvimento do Rio
Grande do sul e do Brasil.
Sua atividade agrícola é baseada em pequenas
propriedades rurais (cerca de 22 mil). Isso corresponde a cerca de 50% do PIB local. Também é destaque
a vitivinicultura, o setor metal-mecânico e moveleiro,
o turismo.
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Sr. Presidente, a região da Serra é uma das mais
prósperas. Mas, obviamente há demandas da sociedade, das prefeituras, que visam melhorar toda a infraestrutura existente. E isso é legítimo. É bom que eles
façam suas reivindicações.
Vejamos: o aeroporto de Caxias do Sul, que atende toda a região, encontra-se saturado, registrando
900 embarques/dia, com 40% da demanda reprimida
e sem possibilidade de ampliação, visto que está localizado em área central da cidade. Diante deste quadro,
os municípios, em sintonia com o Departamento Aeroportuário do Estado (DAP), entidades empresariais e
de trabalhadores vem realizando esforços para construção de um novo aeroporto. Estou a encaminhando
essa demanda para a presidenta Dilma Rousseff.
Outra demanda é a federalização da Universidade
de Caxias do Sul, que é uma instituição comunitária
regional com fins públicos, na qual o MEC e o Poder
Público Estadual e Municipal fazem parte diretiva dessa instituição.
O Conselho Diretor da Fundação da Universidade está propondo ao MEC o seguinte: a federalização
dessa Universidade, como eu já disse aqui...
A constituição de um novo modelo, pioneiro, público-comunitário não estatal, com a participação efetiva
da União na composição orçamentária da Universidade. Estou encaminhando essa demanda ao MEC e a
presidenta Dilma Rousseff.
Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, nessa semana de acessibilidade, iniciada no dia 16, gostaria de continuar minhas
reflexões sobre o tema.
Deste modo venho a esta Tribuna para um registro que julgo da maior importância.
No último mês de julho falei sobre a “Reunião
de alto nível sobre deficiência e desenvolvimento”
que tem como tema “O caminho a seguir: a agenda
de desenvolvimento e a inclusão da pessoa com deficiência pós-2015”.
Na oportunidade será debatida a realidade que
esperamos para o milênio e os temas que queremos
ver contemplados no debate. Eles deverão fazer parte
das políticas de desenvolvimento e sustentabilidade,
norteando as reflexões indispensáveis para uma sociedade mais humana.
Como preparação para essa reunião em escala
mundial, foram feitas, em âmbito regional, duas reuniões.
Uma aconteceu em maio e outra em agosto de
2013, nas cidades de Salvador e da Guatemala, respectivamente.
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Dessa última, resultou um documento denominado Declaração da Guatemala que deverá ser lido pela
presidente da Rede Latino-Americana de Organizações
Não Governamentais de Pessoas com Deficiência e
suas Famílias (RIADIS), Ana Lúcia Arellano.
Por solicitação da vice-presidente dessa mesma
organização, Regina Atala, estamos divulgando a declaração, que passo a ler agora:
“Declaração da Guatemala
Pelo desenvolvimento e inclusão das pessoas
com deficiência e suas famílias.
América Latina e Caribe sem barreiras!!
Na Cidade da Guatemala, em 16 de Agosto
de 2013, a Rede Latino-Americana de Organizações Não Governamentais de Pessoas
com Deficiência e suas Famílias (RIADIS),
organizações da sociedade civil das pessoas
com deficiência da América Latina e as Organizações de Pessoas com Deficiência da
Guatemala, durante o seminário “Alianças...
Estratégicas, Política Pública Participativa e
Deficiência”, organizado em coordenação com
o Conselho Nacional para Atenção das Pessoas com Deficiência da Guatemala (CONADI),
decidem se manifestar sobre os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM) e Agenda de Desenvolvimento pós-2015, emitindo a
presente declaração.
Considerando:
1º. Que a RIADIS, composta por 46 organizações nacionais com objetivo de promover,
difundir e proteger os direitos humanos das
pessoas com deficiência e suas famílias, através dos valores da não discriminação, da inclusão social e do desenvolvimento inclusivo
e sustentável, é um movimento regional, que
representa os interesses da vida de mais de
noventa milhões de pessoas com deficiência
e suas famílias na América Latina e no Caribe;
2º. Que a RIADIS, como parte do movimento
mundial de pessoas com deficiência e suas
famílias, atuou ativamente para que os Governos dos Estados Partes das Nações Unidas
tomassem conhecimento, analisassem, discutissem e promovessem transversalmente – a
partir do modelo social e de direitos humanos
– a questão da deficiência nas Estratégias de
Desenvolvimento Pós-2015 como um esforço
mais eficaz para combater a pobreza global,
para o qual a RIADIS tem sido parte de uma
série de consultas em nível global e regional,
a destacarem-se, aquelas que aconteceram
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em São Paulo e Salvador da Bahia, Brasil,
em abril e maio deste ano, respectivamente;
3º. Que os ODM não deram atenção suficiente
para a situação das pessoas com deficiência,
considerando que esta população representa
cerca de um bilhão de pessoas no mundo,
segundo o mais recente Relatório Mundial da
OMS / BM, dos quais 80% vivem em países
considerados pobres, em situação de pobreza
e extrema pobreza.
Que embora alguns países latino-americanos
já tenham manifestado oficialmente ter alcançado os ODM, a exclusão das pessoas com
deficiência persiste em todas as metas estabelecidas;
4º. Que a pobreza nega às pessoas com deficiência o pleno gozo de seus direitos humanos básicos e liberdades fundamentais, que
se manifesta não só na falta de recursos econômicos, mas também na indisponibilidade de
serviços públicos e, em muitos casos, quando
esses serviços existem, são inacessíveis e não
inclusivos, mostrando atitudes de discriminação que colocam as pessoas com deficiência
em situação de desvantagem no seu desenvolvimento integral;
5°. Que a Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (CDPD) foi assinada e ratificada por
quase todos os países da América Latina e
do Caribe, mas que o compromisso firmado
ainda não está refletido em ações efetivas de
implementação progressiva pela maioria dos
Estados que ratificaram o tratado;
6°. Que, apesar dos compromissos assumidos
com os ODM e a Convenção, muitos países
NÃO tratam de maneira efetiva em sua legislação e nas políticas públicas as questões
relacionadas à capacidade jurídica, institucionalização arbitrária, promoção de serviços
comunitários inclusivos e serviços de apoio à
autonomia pessoal para garantir uma vida independente às pessoas com deficiência. Assim, a exclusão social, a discriminação, a falta
de acesso a bens e serviços é uma realidade
social enfrentada na vida diária das pessoas
com deficiência na região.
Portanto, com o intuito de colaborar com as
discussões da Reunião de Alto Nível que acontecerá em 23 de setembro de 2013, na sede
da ONU em Nova York, sobre a realização e
revisão dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio e outras metas de desenvolvimento
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internacionalmente acordadas para pessoas
com deficiência, demandamos:
1. Que a estratégia de desenvolvimento pós2015 inclua a realidade, necessidades, demandas e propostas para assegurar transversalmente a inclusão social plena e efetiva das
pessoas com deficiência, de acordo com os
princípios e objetivos da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência e seu
Protocolo Facultativo, em especial os artigos
4.3, sobre a participação; Art. 5, sobre a não
discriminação; Art. 12, sobre a capacidade legal e reconhecimento da capacidade jurídica;
Art. 19, vida independente; e Art. 32, que trata
da cooperação internacional para o desenvolvimento inclusivo.
2. Que o direito à vida independente e inclusão na comunidade seja tomado como um
dos objetivos específicos na estratégia de desenvolvimento pós 2015, garantindo por parte
dos Estados o direito à não institucionalização
arbitrária, ao acesso aos mesmos bens e serviços que são oferecidos para todas as pessoas,
como também a serviços de apoio necessários
para promover a autonomia e independência,
em conformidade com o artigo 19 da CDPD.
Por uma sociedade que respeite a diversidade humana como um atributo da natureza
humana, por um desenvolvimento inclusivo
e sustentável, onde não se exclua ninguém,
porque cada um e todos são necessários em
nossa bandeira de justiça social e participação
cidadã: “Nada sobre nós sem nós.”
Assinam,
Comissão para Reunião de Alto Nível da ONU
da RIADIS
Junta Diretiva da RIADIS CONADI Guatemala”
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, registro reunião que tive com a
diretoria do Sindicato de Hotelaria e Gastronomia de
Porto Alegre (SindPoA) sobre o PLS 406/2005.
A proposta, de nossa autoria, visa incentivar a
alimentação saudável nas escolas de educação básica, combater a obesidade infantil e outras doenças
relacionadas à dieta.
O projeto proíbe cantinas de escolas de venderem
bebidas com baixo teor nutricional ou alimentos com
quantidades elevadas de açúcar, de gordura saturada,
de gordura trans ou sódio.
A idéia dos empresários é que seja adotada a
mesma legislação do Rio Grande do Sul, de autoria

Quinta-feira 19

64533

do deputado Miki Breier (PSB), que veda propaganda
de balas, chicletes e refrigerantes nas escolas.
Esse assunto que me foi trazido pelo Sindicato
de Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre é oportuno. Para tanto, pretendo realizar um audiência para
tratar a questão.
Sr. Presidente, por fim, aproveito, e registro a
preocupação dos aposentados e pensionistas do Rio
Grande do Sul, em especial os de Caxias do Sul, que
me entregaram um abaixo-assinado com uma série de
reivindicações, entre elas o fim do fator previdenciário,
e reajustes reais para os aposentados e pensionistas
que ganham acima de 1 salário-mínimo.
Os aposentados clamam pela aprovação do PL
4434/08, já aprovado aqui no Senado, por unanimidade, no ano de 2008, e atualmente, tramitando na Câmara dos Deputados. Essa proposta tem por objetivo
recompor o valor das aposentadorias. A idéia é que
os benefícios voltem a ter valores iguais àqueles do
período inicial das aposentadorias.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Paulo Paim.
A solicitação de V. Exª será atendida.
Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro, em permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin.
Senador Flexa Ribeiro, do PSDB do Pará, tem a
palavra V. Exª, como orador inscrito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente Senador Eduardo Suplicy, Srs.
Senadores, venho à tribuna hoje para fazer um alerta
da maior importância para o Brasil, para a Amazônia
e, em especial, para o meu Estado do Pará.
Na semana passada, o Vice-Governador do Estado do Pará, Dr. Helenilson Pontes, esteve em Brasília
e participou de uma reunião juntamente com o Secretário de Meio Ambiente do Estado do Pará, José Colares, e com o Presidente do Ibama, Dr. Volney Zanardi
Júnior. Numa conversa que tivemos, naquela ocasião,
ele passou uma informação que o Dr. Volney disse a
ele nessa audiência, de que o Ibama – que é o órgão
ambiental federal – não incluirá condicionantes sociais
nas licenças dos grandes empreendimentos energéticos
e minerais no Pará. Ora, se não vai incluir para o Pará,
é evidente que também não incluirá para a Amazônia
como um todo e também não incluirá para o Brasil.
O vice-governador solicitou essa reunião justamente para compreender a visão do Governo Federal, através do seu órgão licenciador, sobre esses
grandes projetos na Amazônia e, repito, em especial,
no Pará. No entanto, o Presidente do Ibama disse ao
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Dr. Helenilson Pontes – abro aspas – “que não é no
licenciamento o lugar para assegurar condicionantes
sociais; que o licenciamento desses grandes projetos
não contemplará condicionantes sociais, a exemplo
do que aconteceu em Belo Monte” – fecho aspas. Essas palavras, segundo o Vice-Governador Helenilson
Pontes, Senador Raupp, foram ditas pelo Presidente
do Ibama.
Então, imagine um projeto do seu Estado de Rondônia ou, Senador Figueiró, do seu Estado de Mato
Grosso do Sul, sem que o órgão licenciador inclua no
licenciamento ambiental as condicionantes sociais, ou
seja, ações mitigadoras do impacto sobre a população
na região e no Estado, como fez para Belo Monte. Em
outras palavras, o Ibama está largando, neste caso, o
povo do Pará à sua própria sorte.
Pior: na reunião, o Presidente Volney deixou claro
que, para que o nosso Estado conquiste avanços sociais em conjunto com os grandes projetos, é preciso
fazer pressão política no Palácio do Planalto. Infelizmente, isso é um retrocesso completo. Hoje, Belo Monte
está sendo implementada e as conquistas sociais que
advêm desse projeto são lentas e só ocorrem – repito – porque estão relacionadas, no licenciamento, na
forma de condicionantes. Se não estivessem lá como
condicionantes do licenciamento ambiental, elas não
estariam sendo executadas. E, neste momento, elas
estão sendo executadas ainda em uma velocidade muito reduzida. Temos sempre que estar cobrando essa
implementação das condicionantes sociais, porque o
foco principal é na geração de energia, e não no atendimento da população. Se depender da boa vontade
do Governo Federal ou das empresas contratadas ou
do consórcio empreendedor para tocar os grandes
projetos, isso simplesmente não vai ocorrer. Por isso,
tal posicionamento do Ibama é uma completa inversão de valores.
Como disse o Vice-Governador, esta é uma forma
de ver a Amazônia contra a qual, nós, liderados pelo Governador Simão Jatene, estamos lutando – essa visão
de que a Amazônia é simples almoxarifado de recursos
naturais. Não aceitamos isso em hipótese nenhuma.
Nós achávamos que já tínhamos virado essa página,
mas, pelo que percebemos, o Ibama ainda trabalha
com a hipótese de fazer licenciamentos na Amazônia
sem contemplar investimentos sociais.
Isso é um completo desrespeito. Afinal, existem
projetos em estudo em andamento na nossa região,
como é o caso da hidrelétrica de Marabá, por exemplo,
que vai ser construída em uma região que precisa de
importantes investimentos sociais. Esse projeto precisa de condicionantes sociais para a população que
certamente será atingida, assim como precisamos
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que esteja clara a construção de eclusas, para evitar
o erro que ocorreu em Tucuruí e, assim, não prejudicar a navegação e a implantação da hidrovia do Tocantins. Esse mesmo erro de não construir as eclusas
já aconteceu em Lajeado e no Estreito, duas outras
barragens no Tocantins.
Com investimento de cerca de R$12 bilhões, a
futura Hidrelétrica de Marabá será mais do que uma
geradora de energia e causará impactos no meio ambiente, mas também, claro, impactos socioeconômicos.
Alguns dados foram apresentados durante a segunda
reunião da Comissão Municipal de Estudo da Hidrelétrica de Marabá, ocorrida em junho deste ano na
Câmara Municipal de Marabá. Os números estão no
Estudo de Impacto Ambiental, o EIA-RIMA realizado.
O estudo mostrou que há 2.239 imóveis rurais na área
de influência da Hidrelétrica de Marabá, onde vivem
4.459 pessoas. Nas áreas urbanas, serão afetados
1.319 imóveis, onde residem cerca de 3.429 indivíduos. Essas pessoas vivem em condições precárias de
saneamento, de saúde, de educação, de infraestrutura.
E, por maior que seja o esforço do Governador Simão
Jatene em atender às demandas, Senador Suplicy,
ocorrerá, quando essas obras da Hidrelétrica de Marabá iniciarem, um fluxo de pessoas que vão solicitar
do Governo do Estado mais saúde, mais educação,
mais infraestrutura, mais segurança, e o Governador
vai ficar sem recurso para isso se não estiverem nas
condicionantes para o licenciamento da obra.
Foram identificadas, no estudo de campo entre
2009 e 2011, 542 pessoas que trabalham como barqueiros e 268 que atuam como barraqueiros. Segundo
a engenheira da empresa responsável pelo EIA-RIMA,
Drª Ana Cristina Ablas, economista, da CNEC Worleys
Parson, empresa que realizou o EIA-RIMA, para compensar ou mitigar os impactos que ocorrerão foram
propostos 14 planos, 37 programas e 72 projetos nos
meios físicos (solo), biótico (fauna e flora) e socioeconômico, onde ocorrerá o maior número de impactos.
E como então podemos aceitar que o Governo
Federal diga que não vai ter condicionante social no
licenciamento? Lembro que o licenciamento é o único
documento que pode incluir previsão de condicionantes
sociais. E que o único órgão licenciador é o Ibama. É
nessa instância, portanto, que o Governo Federal pode
defender os brasileiros e prever avanços sociais para
a implementação dos grandes projetos.
E, agora, o Ibama vai simplesmente lavar as
mãos? É evidente que o Ibama não poderia tomar uma
posição dessas sem que esteja assim orientado pela
Ministra do Meio Ambiente. Portanto, a pergunta correta
é: o Governo Federal vai simplesmente lavar as mãos?

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Isso é um absurdo que não esperávamos. Significa que o Governo Federal passa a considerar que
o ser humano, a sociedade, não é parte integrante do
meio ambiente. O Governo sinaliza que pode licenciar qualquer empreendimento, desde que mitigue ou
compense os impactos na fauna e na flora, no regime
hidrológico, etc. Agora, os impactos sociais – a criminalidade, as doenças, a necessidade de escola para
atender a população que migra ao local, como eu disse
– não interessam ao Governo? “Deixa para lá. Eles que
se virem.” Esse deve ser o pensamento do Governo
Federal em relação aos brasileiros que habitam essa
região do meu Estado do Pará.
Normalmente, esses projetos de energia e mineração ocorrem em regiões pouco habitadas e com
uma estrutura precária de serviços públicos.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB
– PA) – Os projetos não acontecem em grandes metrópoles, eles acontecem em regiões distantes, onde
o Estado tem que estar cada vez mais presente para
dar conta do fluxo migratório que essas regiões recebem de pessoas.
São grandes projetos que, inclusive, não vão
sequer gerar ICMS para o Pará, ou seja, receita. São
investimentos que gerarão ICMS nos Estados que
consumirão a energia, porque o ICMS da energia é
pago não no Estado que a gera, mas no Estado que a
consome. No caso da mineração, também não geram
ICMS, por serem predominantemente exportadores.
Então, enquanto não conseguimos mudar a legislação no Congresso Nacional, apesar de todo nosso
esforço, a única forma que temos de conquistar avanços sociais com esses grandes projetos é obrigar que
as condicionantes sociais sejam cumpridas e incluídas
no licenciamento da obra. E, agora, o Governo diz que
não vai colocar condicionante social nas licenças desses projetos?
Isso é um absurdo.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – E vamos nos movimentar para mostrar ao País o
quanto é equivocada a postura do Ibama e do Governo
Federal. Não podemos permitir que o Governo adote
uma postura em que, no final das contas, as pessoas
sejam deixadas de lado durante a implementação de
projetos em nossa região. E o Pará, adianto para vocês do Governo Federal, não vai deixar isso acontecer.
O Governador Simão Jatene vai liderar um movimento e entendimentos junto ao Governo Federal
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para que isso não aconteça com o próximo projeto a
ser implementado no Pará, como será a Hidrelétrica
de Marabá e outro que já está sendo também estudado, o Complexo Energético do Tapajós. Essas regiões
precisam – e devem ter do Governo Federal – de um
entendimento da inclusão no seu licenciamento das
condicionantes sociais para mitigar o impacto que esta
região e o Estado receberão pela...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – ... implantação desse grande projeto.
Quero aqui alertar a todos os paraenses principalmente, para que nós possamos juntos, todos juntos,
Bancada Federal no Congresso, independentemente
de coloração partidária, trabalhar no sentido de exigir
e cobrar do Governo Federal que as condicionantes
sociais estejam incluídas no licenciamento ambiental,
primeiramente na Hidrelétrica de Marabá e, por extensão, em todo e qualquer projeto, mineral ou energético, que seja executado não só no Pará, mas em
todo o Brasil.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos, Senador Flexa Ribeiro.
Gostaria de saudar, em nossa galeria do Senado,
os alunos e professores do curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Sejam
muito bem-vindos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Senadora Ana Amélia, pelo
Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria reforçar a saudação aos meus conterrâneos caxienses:
sejam muito bem-vindos.
Quero, também, pedir a V. Exª que me inscreva
para falar pela Liderança do Partido Progressista.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem. V. Exª está inscrita para falar como Líder. O Senador Valdir Raupp
falará para uma comunicação inadiável.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – Sim, para uma comunicação inadiável. Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – V. Exª está inscrita.
Então, agora, tem a palavra, como Líder do PTB,
o Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Também gostaria de registrar a presença dos
vereadores de Serra Negra: Paulão da Farmácia, que
é do PT; Neida, do PSDB; Roberto Almeida, do PTB e
Marquezin, também do PTB. Sejam muito bem-vindos.
Senador Mozarildo Cavalcanti tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectadores da
TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, quero hoje
comentar uma decisão de ontem do Tribunal Superior
Eleitoral que, por votação apertada de quatro a três,
resolveu decidir, depois de 25 anos que vem aplicando esse recurso, que o recurso extraordinário contra
expedição de diploma é inconstitucional. Quer dizer,
primeiro, dois dos três Ministros do Supremo – que julga a constitucionalidade – votaram contra essa tese;
segundo, comenta-se que, na verdade, a absolvição e
o não reconhecimento do Recurso Contra Expedição
de Diploma (RCED) objetivam também livrar do processo alguns governadores, entre os quais, na cabeça da
fila, o governador do meu Estado, com um relatório do
Ministério Público contundente, colocando uma série
– não uma ou duas, não; uma série –, uma penca de
irregularidades por ele cometidas durante a sua reeleição, que ele perdeu no primeiro turno e ganhou no
segundo turno, por apenas mil e poucos votos; e fez
uma verdadeira farra.
No entanto, o que acontece se por acaso esse
entendimento do TSE prevalecer para ele também?
É o que tenho dito: o povo vai descrer mais ainda da
Justiça; e o povo vai descrer também que corrupção
dê em alguma coisa neste País.
Então eu queria registrar, de maneira lamentável,
essa decisão de ontem. Não entro no mérito da questão do Deputado, mas estou entrando no mérito de o
Tribunal Superior Eleitoral ter considerado inconstitucional esse recurso que ele já vem julgando há 25 anos,
desde a promulgação da Constituição. É, no mínimo,
alguma coisa assustadora.
Quero dizer, Senador Suplicy, que tenho o maior
respeito pela Justiça, não só como Senador, como
cidadão, mas até também porque tenho um envolvimento afetivo. Tenho dois filhos que são juízes. Até me
constranjo de fazer aqui uma crítica, mas acho que é
também o nosso papel comentar e não decepcionar,
principalmente, a expectativa, nesse caso, da população, dos eleitores do meu Estado e de outros Estados.
Porque, agora, se o TSE resolve mudar o entendimento, ou seja, dos três votos do Supremo, dois Ministros
votaram contra, quer dizer, contra considerar inconstitucional, pelo TSE, o RCED – Recurso Contra Expedição de Diploma, pergunta-se: adotada essa tese, vai
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se liberar um monte de outros Parlamentares, governadores, e, repito, tendo à frente, na fila, o governador
do meu Estado? Esse processo está aí desde 2011,
e chega, agora, em 2013, na segunda metade do terceiro ano do mandato do governador, ele poderá ser,
em tese, beneficiado por uma decisão que teve uma
votação, repito, apertada, como essa, de quatro a três.
Espero que o TSE reveja essa decisão porque
realmente, fazendo uma similitude, é o que está acontecendo no Supremo: cinco Ministros consideram que
não cabem embargos infringentes; cinco consideram
que cabem. Não está na Constituição e, no entanto,
hoje à tarde, o sexto Ministro vai desempatar, o último
Ministro vai desempatar. E aí, vejam bem, se ele rejeitar os embargos infringentes, haverá aquela especulação, por meio principalmente dos advogados, de que
se cerceou a defesa ampla e total dos mensaleiros,
do chamado mensalão. Se, porventura, aceitar os embargos infringentes, o que vai acontecer? O que fica
na cabeça da população é que os poderosos sempre
arranjam um jeito de retardar, de empurrar com a barriga as questões na Justiça.
Espero, e quero aqui fazer um apelo, até pelo
respeito, repito, que tenho pela Justiça brasileira, que
o Tribunal Superior Eleitoral não acate essa decisão
de ontem como uma jurisprudência. Pelo contrário, que
reveja essa questão; o julgamento de ontem foi o de
ontem, mas há uma fila de pessoas para serem julgadas. No caso do meu Estado, o governador já tem o
parecer do Ministério Público pela sua cassação. Será,
no mínimo, constrangedor mesmo que ele se livre por
uma questão preliminar.
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União e
Força/PTB – RR) –Aliás, ele já se livrou de um processo
por uma questão preliminar, porque ele foi processado
num outro recurso, porque tinha usado a rádio do governo para fazer campanha a seu favor e contra seu
adversário. Como o radialista não foi ouvido, prevaleceu a tese – também por um voto – de que tinha que
arquivar o processo porque estava nulo desde o início.
Agora, ele poderá se livrar – se o entendimento
permanecer –, porque o recurso dele passou a ser
considerado inconstitucional.
Tenho fé e respeito pela justiça. Portanto, quero
apelar ao TSE que realmente reforme essa decisão
e não mude, depois de 25 anos, o entendimento daquele Tribunal.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco
Apoio Governo/PT – SP) – Meus cumprimentos ao
Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Tem a palavra agora, como orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró, do PSDB do Mato Grosso do Sul.
Peço à Senadora Vanessa Grazziotin a gentileza de presidir a sessão, uma vez que serei o próximo
orador.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Vanessa
Grazziotin.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (PSDB – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Senadora Vanessa Grazziotin, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, é bem possível que neste
instante o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido,
por maioria de votos, a questão dos embargos infringentes. Mas, se não o fez ainda, desejo significar aqui
a minha posição a respeito.
Sou daqueles que considera os embargos infringentes letra morta. Não vejo razões para acatá-los no
âmbito do Processo Penal nº 470, mais conhecido por
mensalão. Na verdade, acredito que seja este o momento para suprimir esta figura jurídica das altas cortes,
revisando inclusive os conceitos de privilégios de foro.
Não sou jurista, mas tenho experiência em matéria
constitucional, pois fui deputado constituinte e trabalhei para que pudéssemos ter uma carta constitucional
que colocasse o Brasil no caminho do fortalecimento
de sua democracia ainda hoje incipiente.
Sei que, diferentemente da Constituição de 1967,
que dava competência para regular, em seu regimento
interno, o processo e o julgamento dos feitos de sua
competência originária, incluindo claramente os embargos infringentes, no caso de existirem no mínimo 4
votos divergentes entre os membros da Suprema Corte, a Carta de 1988 não repetiu explicitamente essa
competência, permitindo, conforme o entendimento de
alguns, a aplicação dos infringentes mais pela ausência do que pela presença.
Ora, mesmo assim, sabemos que se trata de regra
de ouro dos mandamentos jurídicos a de que um regimento interno não pode suplantar uma lei. E, no caso
dos embargos infringentes, há lei sobre o tema – a Lei
nº 8.038, de 1990 – que, com seu silêncio eloquente
sobre a questão, diz muito mais sobre o assunto do
que sonha a nossa vã filosofia.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, não se trata de
uma lacuna legal, mas de uma constatação explícita
que demonstra que das decisões tomadas pelo conjunto dos julgadores não podem mais caber os embargos infringentes.
No caso do mensalão, vejo que não há muito que
se discutir. Mas quis o destino que o Supremo chegasse a um impasse nessa questão, estabelecendo um
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verdadeiro Fla-Flu nos momentos finais do segundo
e derradeiro tempo. Espero que não haja prorrogação.
Mas, quem somos nós para adivinhar o que vai acontecer ou está acontecendo nessas horas?
Há também a questão levantada com muita propriedade pela Ministra Cármen Lúcia, no sentido de
que, no Superior Tribunal de Justiça, não se aceitam
mais os infringentes, o que criaria uma contradição
em todos os termos, se o STF os aceitasse a partir
de agora.
Mesmo assim, Srªs e Srs. Senadores, o debate
está posto. Está posto por causa essencialmente das
famosas tecnicidades jurídicas. Não há, no que tange
à essência filosófica da questão, qualquer base para
sustentar o argumento de que os réus do mensalão
estejam sendo julgados e condenados num regime
de exceção.
Depois de tantos anos, de tantos trâmites, de tantas idas e vindas, logicamente que está mais do que
claro para a sociedade brasileira que o rito democrático foi seguido, o processo foi rigorosamente analisado
e estudado, os magistrados e advogados de defesa
tiveram todo o direito de expor suas divergências e
concordâncias, enfim, não há mais o que se protelar.
Mesmo assim, uma batalha cruenta de bastidores
segue em frente. A população brasileira está perplexa.
Neste fim de semana, estive na minha cidade,
Campo Grande, no meu Mato Grosso do Sul, e fiquei
impressionado com a tensão gerada pela espera do
voto do decano Ministro Celso de Mello. Há um misto
de frustração antecipatória no ar.
As pessoas nos interpelam e não falam de outro
assunto. Há um temor por parte dos cidadãos de que
o debate técnico sobreponha o debate político.
E qual é o debate político? Digo aqui: o brasileiro
não suporta mais conviver com sucessivos escândalos
de corrupção, dos quais os responsáveis conseguem
escapar pelas frinchas das leis, pagando advogados
caros, utilizando subterfúgios estranhos de difícil entendimento da maior parte da população.
Nesse sentido, Sra Presidente, o simbolismo do
mensalão é o de que, neste caso emblemático, estará se promovendo um divisor de águas na nossa
história republicana por meio da condenação de seus
responsáveis.
A condenação da chamada cúpula do mensalão
será uma lição pedagógica a mostrar que o crime não
compensa, que roubar tem consequências e que a
cultura da impunidade sofreu assim um grande golpe.
Essa é a grande questão de mérito de todo esse
processo. A sociedade deseja superar esse drama e
ter a sensação, clara e irrefutável, de que as elites po-
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líticas brasileiras não poderão mais, a partir de agora,
proteger-se nas salvaguardas tácitas das leis.
Nesta questão dos embargos infringentes, eminente Senador Osvaldo Sobrinho, do meu querido
Estado do Mato Grosso do Sul, existem coisas muito
mais importantes do que meros conceitos interpretativos da nossa legislação.
Do ponto de vista histórico, temos que nos lembrar também de que essa figura jurídica, uma herança
do Brasil Colonial, não tem guarida em praticamente
nenhum tribunal importante do Planeta.
Pesquisem os advogados brasileiros e me respondam: quais são os países em que se pode encontrar uma figura como os embargos infringentes em
se tratando de altas cortes de julgamento? Creio que
poucas pessoas poderão responder – interpretando,
inclusive erroneamente – à questão.
Nesse sentido, Sras e Srs. Senadores, causa
apreensão o teor do julgamento de todo o processo do
mensalão. As consequências políticas são diferentes
das consequências legais. Esperamos que qualquer
frustração da sociedade se transforme, posteriormente,
em amadurecimento de nossas instituições.
Sei que estou sendo otimista. Não se constrói um
País sem olhar para a frente, sendo realista, enfrentando suas mazelas com a determinação e humildade.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Antes de concluir, concedo, com muito prazer,
aparte ao eminente representante de meu Estado de
Mato Grosso, saudoso, para mim, o Estado de Mato
Grosso, Senador Osvaldo Sobrinho.
(Interrupção do som.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...de vê-lo na tribuna. Lembro, há mais
de 30 anos, quando o vi na tribuna...
(Soa a campainha.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...da Assembleia Legislativa de Mato
Grosso, como Deputado Estadual e Líder do Governo Garcia Neto. Vejo que o seu comportamento, o seu
palavreado, as suas convicções, a sua fala não mudou
nada, em termos de convicção, nesses 40 anos, 30 e
poucos anos em que o conheço. Parabenizo-o por isso.
Feliz o Estado de Mato Grosso do Sul, Estado que na
verdade é onde eu cresci, que tem um Senador como
V. Exª, homem que já estava com a vida completa, já
havia passado por todos os caminhos da vida, saiu
do Tribunal de Contas... Deus dá àquele Estado a felicidade de trazer V. Exª para ser o seu representante
aqui no Senado da República. Tenho certeza de que o
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Pacto Federativo está garantido com relação ao Mato
Grosso do Sul.
(Interrupção do som.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – ...a vontade de ver as coisas acontecerem. Realmente, o Brasil vive momentos difíceis,
as instituições têm que saber para que vieram, a população tem que saber para que existe o Estado e o
eleitor tem que saber quem está julgando, como está
julgando e como estão legislando para essa população.
Qualquer medida errada que se tomar – ou medida
que se tomar fora do lugar do devido contexto social
e histórico – evidentemente poderá afetar as instituições. Portanto, a decisão de hoje, do Supremo Tribunal Federal, ao terminar o julgamento desse episódio
chamado mensalão, evidentemente será emblemática
para a população brasileira e para a história. Há fatos
que marcam a história do país e de qualquer nação.
Esse marcará. Portanto, seja qual for a situação, será
uma data indelével na história de todos nós. Fico feliz
de ver V. Exª aqui, assumindo a tribuna para trazer um
assunto no qual todos os brasileiros estão antenados
e de saber que V. Exª fala com convicção, fala com razão e fala com sabedoria.
(Soa a campainha.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Tenho muito orgulho de ser seu amigo,
de ser seu conterrâneo e, acima de tudo, de ter a oportunidade de aqui, mais uma vez, ver a sua sabedoria,
a sua instrução e, acima de tudo, essa inteligência à
disposição do Brasil e principalmente do Mato Grosso
do Sul. Parabenizo-o por isso.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Muito obrigado, eminente Senador Osvaldo
Sobrinho.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Com o maior prazer, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – É uma breve palavra também, Senador
Ruben Figueiró. Eu acho que é importante a manifestação do seu ponto de vista, mas eu gostaria de, neste
caso, democrática e respeitosamente, dizer que estou
de acordo com o grande jurista Prof. José Afonso da
Silva, que, ainda esta semana, na Folha de S.Paulo,...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ...observou por que o Supremo Tribunal
Federal deve aceitar os embargos infringentes para
garantir o melhor direito de defesa. Ele inclusive disse
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que considera o Ministro Celso de Mello um grande
Ministro, sério e competente, e que sua história tende
à aceitação dos embargos, pois sempre defendeu as
garantias do acusado, mas ainda teremos que esperar
o seu voto, que terá extraordinária importância para a
história do Brasil. É sempre muito importante se garantir o pleno direito de defesa que está, conforme a
explicação do Prof. José Afonso da Silva, assegurado
constitucionalmente. Meus cumprimentos a V. Exª pelos argumentos que aqui apresenta.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Muito obrigado.
Dizia ao eminente Osvaldo Sobrinho...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Vou concluir, Srª Presidente.
Eu posso dizer a V. Exª, Senador Osvaldo Sobrinho, que recebi com ardor no meu coração as palavras
de V. Exª, referindo-se ao nosso passado de lutas no
Estado de Mato Grosso do Sul, quando, juntos, servíamos aos governos democráticos de José Fragelli
e de Garcia Neto.
Eu conheço o procedimento de V. Exª e os serviços que têm prestado a Mato Grosso, não só como
Vice-Governador do Estado, membro do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, e agora, já
pela segunda vez, prestando relevantes serviços ao
Brasil nesta Casa.
Muito grato pelas manifestações e pelo apoio às
minhas ideias que V. Exª acaba de proferir com tanta
cortesia e gentileza.
Ao Senador Suplicy ...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS) – Quero dizer a V. Exª que contraditando a opinião desse eminente jurista está também um outro
grande jurista jurisconsulto do Estado de São Paulo,
o Professor Ives Gandra Martins, que também com
profundidade jurídica manifesta a sua opinião absolutamente adversa àquela do eminente jurista com que
V. Exª honrou-me agora ao expor o seu ponto de vista.
De qualquer forma nós estamos procurando a
justiça nesse regime e espero que seja realmente republicano, como todos nós aqui desta Casa desejamos. Sou muito grato à manifestação e ao aparte de V.
Exª, que enriquecem o meu modesto pronunciamento.
Srª Presidente, muito grato pela atenção.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM) – Antes de chamar
o próximo orador inscrito, que é o Senador Eduardo
Suplicy, enquanto S. Exª se dirige à tribuna em que falará no período de comunicação inadiável, eu gostaria

Quinta-feira 19

64539

rapidamente de mostrar, Senadora Ana Amélia e Srs.
Senadores, o Jornal do Senado.
Desde ontem está vindo no rodapé uma campanha da Bancada Feminina do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados cujo tema é “Mulher, tome
partido”. E diz que a política brasileira precisa de mais
mulheres e que uma autêntica democracia requer maior
participação das mulheres na política. Embora alcancem
mais da metade da população, as mulheres ainda estão
em minoria nos cargos eletivos dos poderes. “Filie-se
a um partido até 5 de outubro e participe das próximas eleições”. Ou seja, chamando as mulheres para
se filiar a qualquer partido de sua preferência. Está no
ar também na TV Câmara, na TV Senado e na TV de
várias câmaras municipais e assembleias legislativas.
Então, eu cumprimento, primeiro agradecendo
à direção, ao Presidente Renan Calheiros, à Mesa
Diretora e cumprimento o corpo de comunicação do
Senado Federal, que é da mais extrema competência.
Senador, com a palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Para uma comunicação inadiável. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin, V. Exª há pouco presidiu uma sessão
importante da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que ouviu a Presidenta da Petrobras, Maria das
Graças Foster, que, com muita competência, mostrou
a sua trajetória, conhecimento, em profundidade, de
toda a vida da Petrobras. Inclusive teve a oportunidade
de nos esclarecer a respeito dos episódios de relativos
ao processo ao processo de leilão, de licitação que
vai ocorrer, do Campo da Libra, no próximo dia 21 de
outubro, e também sobre as preocupações mais do
que legítimas de todos nós, brasileiros, com respeito
ao episódio em que foi constatada espionagem por
parte da agência nacional de segurança dos Estados
Unidos no que diz respeito aos diálogos da Presidenta
Dilma Rousseff com seus assessores, mas também
ali na própria Petrobras.
Eu quero, nesta oportunidade, elogiar a decisão
e a maneira como foi anunciada a decisão da Presidenta Dilma Rousseff no seu pronunciamento, ou no
pronunciamento da Secretaria de Comunicação Social
da Presidência da República Federativa do Brasil, que
aqui passo a ler e comentar:
A Presidenta Dilma Rousseff recebeu ontem,
16 de setembro, telefonema do Presidente Barack Obama, dando continuidade ao encontro
mantido em São Petersburgo à margem do
G-20 e aos contatos entre o Ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado e a Assessora de
Segurança Nacional Susan Rice.
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Quero confirmar a informação de que hoje, às
6h30min da tarde, os membros da Comissão de Relações Exteriores, por requerimento do Senador Jarbas
Vasconcelos, do próprio Presidente Ricardo Ferraço,
da Senadora Ana Amélia e de todos os Senadores,
Pedro Simon, todos nós concordamos que seria bom
realizarmos uma visita ao Ministro Luiz Alberto Figueiredo Machado para um diálogo ali no Itamaraty. Posteriormente ele comparecerá à nossa Comissão de
Relações Exteriores para dialogarmos sobre esses
temas, dentre outros.
Prossegue o comunicado da Presidência da República:
O governo brasileiro tem presente a importância e a diversidade do relacionamento bilateral,
fundado no respeito e na confiança mútua. Temos trabalhado conjuntamente para promover
o crescimento econômico e fomentar a geração
de emprego e renda. Nossas relações compreendem a cooperação em áreas tão diversas
como ciência e tecnologia, educação, energia,
comércio e finanças, envolvendo governos,
empresas e cidadãos dos dois países.
As práticas ilegais de interceptação das comunicações e dados de cidadãos, empresas
e membros do governo brasileiro constituem
fato grave, atentatório à soberania nacional e
aos direitos individuais, e incompatível com a
convivência democrática entre países amigos.
Aqui está uma forma muito assertiva de dizer que
o Governo brasileiro obviamente não concorda com os
procedimentos da agência nacional de segurança do
governo dos Estados Unidos.
E prossegue a nota:
Tendo em conta a proximidade da programada
visita de Estado a Washington – e na ausência
de tempestiva apuração do ocorrido, com as
correspondentes explicações e o compromisso de cessar as atividades de interceptação -,
não estão dadas as condições para a realização da visita na data anteriormente acordada.
Dessa forma, os dois presidentes [a Presidenta
Dilma em conversa com o Presidente Barack
Obama] decidiram adiar a visita de Estado,
pois os resultados desta visita não devem ficar
condicionados a um tema cuja solução satisfatória para o Brasil ainda não foi alcançada.
[De fato, não o foi.]
O governo brasileiro confia em que, uma vez
resolvida a questão de maneira adequada,
a visita de Estado ocorra no mais breve prazo possível, impulsionando a construção de
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nossa parceria estratégica a patamares ainda
mais altos.
Quero, portanto, cumprimentar a Presidenta Dilma Rousseff pela maneira como procedeu neste caso,
com muita altivez, como era de se esperar. Não se
trata de um gesto simplesmente de marketing, como
sugeriram alguns membros da oposição. Eu acho que
a Presidenta Dilma Rousseff, ao dizer aos Estados
Unidos que eles agiram de maneira inadequada, dá
um passo no sentido de corrigir isso para em breve
termos um relacionamento positivo, construtivo, com a
presidência dos Estados Unidos, inclusive para tratar
de assuntos relativos à paz mundial, à concretização
e à realização de justiça no Planeta Terra.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Aliás, com respeito ao episódio da
intervenção militar que estava por ser realizada na Síria, felizmente, por um entendimento de Rússia, China,
Síria, Estados Unidos e outros países, acabou sendo
positivamente adiada, com a disposição do governo
sírio de mostrar as suas armas – e logo destruí-las –
para uma missão internacional da ONU.
Muito obrigado, Srª Presidenta Vanessa Grazziotin.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta
V. Exª, Senador Suplicy, pelo pronunciamento e pela
posição adotada hoje também na audiência pública
com a...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Senador Inácio, Senador Jucá, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – O Senador Inácio, pela idade, tem precedência.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Aqui, há uma inversão: os mais jovens tomam a dianteira.
Srª Presidente, eu quero fazer um registro que,
para mim, é muito triste.
Hoje, faleceu a Maria Lúcia Rocha Dummar, aos
96 anos. A Maria Lúcia Rocha Dummar era filha de
uma figura extraordinária do nosso Estado: Demócrito Rocha, um dentista que foi jornalista e poeta, que
fundou o jornal O Povo, um jornal libertário na década
de 20, aquele período muito conturbado da vida política brasileira. Ele se posicionou claramente em defesa
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do progresso e do desenvolvimento. Dona Lúcia, sua
filha, deu sequência a esse esforço, depois com seu
marido e com seu filho, também Demócrito Rocha, já
falecido. Hoje, na sequência, sua filha, Luciana Dummar comanda as empresas do grupo jornalístico do
jornal O Povo.
Dei entrada a um requerimento, já subscrito também pelo Senador Pimentel – e, com certeza, o Senador
Eunício, daqui a pouco, poderá subscrevê-lo também
conosco –, porque todos nós temos um apreço muito
grande por D. Lúcia. Ela era uma figura acolhedora no
seu sítio em Messejana, onde recebia a todos, sempre
num diálogo muito fraterno. Então, é com muito pesar
que fazemos o registro do seu falecimento. Ela nos deixa, mas também entrega ao povo do Ceará um grande
legado de gente de qualidade, preparada, capacitada
para informar o povo cearense.
Portanto, faço esse registro, lamentando, mas considerando que é nossa obrigação e nosso dever fazer
essa homenagem à D. Lúcia, pela sua história de vida.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimentamos V.
Exª, Senador Inácio Arruda.
A Mesa comunica que o seu requerimento, que
também está subscrito pelo Senador José Pimentel
e, possivelmente, como V. Exª anuncia, pelo Senador
Eunício Oliveira, será encaminhado na forma que determina o Regimento da Casa.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.104, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, inserção em
ata de voto de pesar e apresentação de condolências à
família pelo falecimento de Maria Lúcia Rocha Dummar.
Justificação
É com grande pesar que registramos o falecimento de Lúcia Dummar, matriarca da família Dummar,
nascida no dia 6 de maio de 1917, “dona Lúcia”, como
era carinhosamente chamada por amigos e familiares,
ficou viúva aos 38 anos e com seis filhos pequenos.
Formada pela Escola Normal em 1936, a jovem
Lúcia assumiu um cargo importante e inovador, a convite do educador Filgueiras Lima, que estava implantando o jardim da infância no colégio Lourenço Filho.
A professora desenvolveu um método participativo para estimular a imaginação dos alunos, através da
contação de histórias e da musicalização. Mas veio a II
Guerra Mundial, e ela teve de assumir outros encargos.
Era Lúcia, fluente em inglês e francês, quem traduzia
as notícias que vinham pelo telégrafo.
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Esposa de João Dummar, figura inesquecível da
radiodifusão e da cultura cearenses, filha do poeta,
dentista e jornalista Demócrito Rocha, fundador do
jornal O Povo, mãe de seis filhos, dentre eles Demócrito Dummar, que presidiu o Grupo de Comunicação
O Povo por 45 anos, e avó de Luciana Dummar, atual
presidente do Grupo.
Dona Maria Lúcia Rocha Dummar representava,
em suas próprias palavras, “a memória viva do jornal O
Povo”. Mas era muito mais que isso: em seus 96 anos
de vida, e como figura central dessa importante família das comunicações cearenses, Dona Lúcia, com a
sensibilidade e a inteligência que a caracterizavam, foi
testemunha e personagem de proa dos mais importantes acontecimentos da história do Ceará e do Brasil nas últimas décadas. Sua figura generosa e gentil
permanecerá na lembrança de todos
Sala das Sessões, 2013. – Senador Inácio Arruda.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Srª Presidenta, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pedi a
palavra pela ordem para fazer dois registros rápidos.
O primeiro é para saudar, na data de hoje, o
início do funcionamento de mais um jornal diário na
nossa capital, Boa Vista, no nosso Estado de Roraima. A partir de hoje, começa a circular O Jornal de
Roraima, que, para nós é, sem dúvida nenhuma, um
instrumento a mais de divulgação, de transparência,
de suporte à democracia.
Portanto, eu quero aqui parabenizar todos aqueles que fazem O Jornal de Roraima: todo o seu corpo
técnico, jornalistas, técnicos, fotógrafos, enfim, todos
aqueles que vão colaborar para que nós tenhamos
um instrumento de transparência e de divulgação da
verdade dos fatos no nosso Estado.
Outro registro é que amanhã se inicia em Boa
Vista, em Roraima, no Parque Anauá, a Feira do Empreendedor, um projeto extremamente importante para
nós de Roraima, porque busca incentivar o empreendedorismo, a atuação de empresários, o início de
procedimentos no sentido de gerar empregos e gerar,
enfim, o crescimento da nossa economia.
O Estado de Roraima é um Estado de Fronteira e
é um Estado que necessita criar atividades produtivas.
Sem dúvida nenhuma, o Sebrae está de parabéns, junto
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com a Prefeitura de Boa Vista, o Governo do Estado e
outros setores, ao promover essa feira que, sem dúvida
nenhuma, neste ano será a maior de todos os anos.
Quero parabenizar a superintendente do Sebrae,
Luciana Surita, toda a equipe técnica do Sebrae e dizer que nós estaremos lá, na sexta-feira, participando
com os empresários e os empreendedores desta ação
que, sem dúvida nenhuma, demonstra um pouco do
potencial e da capacidade do trabalhador e do empreendedor do Estado de Roraima.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco
Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª e também esse novo meio de comunicação
com que o Estado de Roraima é brindado. Parabéns,
Senador Jucá!
Dando continuidade à relação de oradores inscritos, eu convido agora, como orador inscrito, o Senador
Osvaldo Sobrinho.
V. Exª está inscrito.
O Senador aceita? (Pausa.)
Eu agradeceria muito, então. Eu falo no seu tempo
e, depois, V. Exª fala. A direção dos trabalhos vai para
a nossa 2ª Secretária.
A Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Angela
Portela, 2ª Secretária.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin, em permuta com o Senador Osvaldo Sobrinho.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada Senadora
Angela Portela, Srs. Senadores, Senadoras, companheiros e companheiras.
Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Senador Sobrinho por ter permutado o tempo comigo, eu
sou a próxima inscrita. É que nós temos uma reunião
importante acontecendo neste momento, um debate
que gira em torno da Medida Provisória do Mais Médicos, e eu tenho que estar lá.
E fiz questão, Srª Presidenta, de vir a esta tribuna hoje para falar acerca de uma nota que foi escrita
pela Bancada do nosso Partido, o PCdoB, bancada da
Câmara dos Deputados e que também tem o apoiamento da Bancada do Senado, do Líder Inácio Arruda, assim como o meu apoiamento. É uma nota que a
respeito das tentativas insistentes de precarização do
trabalho no Brasil. E essa nota decorre do debate que
vem acontecendo na Câmara dos Deputados acerca
de um Projeto de Lei que trata sobre a terceirização
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da mão de obra, ou seja, do trabalho no Brasil. Hoje
deve estar ocorrendo ainda, desde o período da manhã, uma plenária, uma sessão geral no plenário da
Câmara dos Deputados, cujo objetivo é exatamente
debater o Projeto de Lei da terceirização.
E já há algumas semanas as centrais sindicais,
os sindicatos de trabalhadores do setor privado e do
setor público têm estado com frequência em Brasília
na Câmara dos Deputados, principalmente para tratar desse assunto. E eu passo, agora, Srª Presidenta
Senadora Angela, a ler o que diz a nota assinada pela
Bancada do PCdoB:
Os governos de Lula e Dilma, com o apoio do
Congresso Nacional, conseguiram trilhar um
caminho diferenciado para o enfrentamento
dos efeitos da crise internacional de 2008 em
nosso País. Lá fora, nas maiores economias,
as saídas para a crise estiveram pautadas
na diminuição do emprego e dos salários e
na [...] [terceirização também] dos serviços
públicos. Aqui, a crise vem sendo superada
com redução de impostos, mais crédito, maiores investimentos em infraestrutura, medidas
para ampliar a competitividade da economia
e da empresa nacional e, principalmente, sem
cortes nos direitos trabalhistas, mais direitos
sociais, combate à pobreza e valorização dos
empregos e dos salários
O conteúdo do projeto de terceirização (PL
4.330/2004) não está de acordo com essa direção adotada em nosso País. [Repito, desde
o governo Lula e agora, com o Governo da
Presidenta Dilma.]
A Bancada do PCdoB considera que o projeto de terceirização é uma iniciativa pela precarização do trabalho e não serve ao país.
Se é certo que há necessidade de uma nova
regulamentação das terceirizações no Brasil,
também é certo que esse projeto retira direitos
dos trabalhadores, não melhora as condições
dos atuais terceirizados, não assegura maior
estabilidade jurídica para as empresas, nem
garante ganhos de produtividade para a economia nacional. [...]
Somos contra porque o trabalhador terceirizado tem menor garantia do que os demais
assalariados. No Tribunal Superior do Trabalho
(TST), um enorme quantitativo de processos
envolve a responsabilidade subsidiária da empresa contratante por encargos trabalhistas
gerados quando prestadores de serviço não
pagam as verbas trabalhistas devidas. O projeto não equaciona esse problema e, inclusive,
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suprime a exigência de um capital social para
a empresa de terceirização condizente com o
quantitativo de trabalhadores envolvidos.
Somos contra porque, como afirma o [Tribunal Superior do Trabalho], em um documento
assinado pela maioria de seus ministros, esse
projeto vai deslocar para um conjunto de micro
e pequenas empresas, optantes do Simples,
uma imensa massa de [...] [empregados] hoje
vinculados a empresas de maior porte. Como
resultado, teremos mais uma injustificada renúncia fiscal para a previdência social.
Somos contra porque, além da precarização
das condições de trabalho, a terceirização pulveriza a ação sindical, transferindo empregados
direto para empresas prestadoras de serviços.
Rompe com a identidade de classe dos trabalhadores e desmobiliza os movimentos pelos
direitos trabalhistas. [E segue.]
O projeto de terceirização está longe de equacionar esse conjunto de problemas, na verdade, apenas os agravará.
Nesses últimos dez anos, o povo brasileiro pôde
conviver e associar o crescimento econômico e
a cidadania gerada pela diminuição da miséria,
com mais empregos, salários e direitos dos trabalhadores, maior capacidade de consumo das
famílias. A precarização do trabalho que esse
projeto irá promover está na direção contrária
dos avanços sociais e econômicos de que a
sociedade brasileira precisa para construir um
projeto de desenvolvimento com valorização do
trabalho, como defende o nosso Partido.
Por essas razões, a Bancada do Partido Comunista do Brasil conclama [...] [os demais
Parlamentares, nesse caso da Câmara] a dizer
não a esse projeto e exorta os trabalhadores
e as suas entidades a manterem a luta contra
a sua aprovação.
E aí, Srª Presidente, a nota é mais extensa do
que as partes que eu li. Portanto eu solicito, Presidenta
Angela Portela, que seja incluída a totalidade da nota
nos Anais desta Casa, porque nesses minutos que
me restam eu gostaria de falar um pouco a respeito
do resultado e do conteúdo das audiências públicas,
das audiências que nós realizamos, audiências organizadas pela CPI da Espionagem, em conjunto com
a Comissão de Assuntos Econômicos e de Relações
Exteriores – a Comissão de Assuntos Econômicos, dirigida de forma muito competente pelo Senador Lindbergh, e a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, dirigida pelo Senador, também competente,
da mesma forma, Ricardo Ferraço.
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Eu me refiro aos debates que travamos no dia
de ontem e de hoje com a Presidente da Agência Nacional de Petróleo e com a Presidente da Petrobras,
respectivamente Magda Chambriard e Graça Foster.
Ontem, debatemos com a ANP e hoje debatemos com
a Presidente da Petrobras. O teor dos requerimentos
aprovados para a realização desses debates era a
preocupação que girava em torno da possibilidade
de essas interceptações, de essas invasões, ou seja,
de a espionagem norte-americana, estadunidense,
ter atingido diretamente a Petrobras e até que ponto
isso poderia influenciar no próximo e importantíssimo
leilão de Libra que deverá ocorrer no mês de outubro.
Eu aqui quero falar, Presidenta Angela, da impressão com que eu saí depois da realização dessas duas
audiências. Creio que todas as informações repassadas,
seja pela ANP ou pela Petrobras, dão a nítida, a clara
impressão de que, por mais que tivesse havido essas
interceptações, essas tentativas de espionagem, é quase
impossível que a totalidade dos dados fosse acessada.
Em relação à ANP, diferentemente de como a
empresa publicou, o bloco que vai a leilão é um único bloco. Portanto, não há a possibilidade de acessar
dados privilegiados sobre qual área seria melhor em
relação às outras. Não há, porque a área é uma área
única, é um bloco único de Libra que irá a leilão.
Em segundo lugar, todas as informações em relação à área são públicas...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... e disponibilizadas pela
ANP (Agência Nacional do Petróleo), bastando a quem
quiser acessar os dados inscrever-se, cadastrar-se e
pagar as taxas devidas à ANP. Então, essas são as
justificativas, porque dificilmente uma invasão na ANP
poderia prejudicar ou comprometer a competição que
deverá ocorrer em relação ao leilão.
Quanto à Petrobras, a Presidenta Graça Foster
mostrou, com detalhes, como se dá a proteção da tecnologia da informação quanto aos dados da Petrobras.
São aplicados em torno de R$4 bilhões por ano em
segurança da informação, Senador Valdir Raupp – V.
Exª estava lá. Então, é um investimento significativo.
Outro componente é que dados também são apresentados por camadas e que a posição da Petrobras
em relação ao leilão não está disponibilizada em nenhum desses computadores, ou seja, o conhecimento...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... sobre como a Petrobras
se apresentará perante o leilão é tão somente da Presidenta e da Diretoria de Exploração, o que fez com
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que tivéssemos a segurança, podemos assim dizer, em
relação à concorrência, em relação à imparcialidade
de como deverá ocorrer o leilão.
Agora, eu só quero registrar, Presidenta Angela,
que, além dessa questão, foi muito forte o debate acerca do leilão em si, das questões políticas em torno do
leilão, dos questionamentos...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio
Governo/PCdoB – AM) – ... que são fundamentais,
no meu entendimento, para que possamos ter a segurança de que, do ponto de vista dos interesses nacionais, esse leilão que deverá ocorrer também seja
importante. Então, o debate girou não só em torno da
espionagem ocorrida na Petrobras, mas também em
torno da questão política sobre o leilão.
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Por fim, como vários Parlamentares fizeram e têm
feito aqui desde ontem, eu também quero cumprimentar a Presidenta Dilma pela decisão acertada de não
ir aos Estados Unidos neste momento. Que isto sirva
como um recado muito forte para o governo americano: ao lado dos Estados Unidos, no mundo, existem
outros países fortes que também prezam pela soberania, pela liberdade e pela integralidade de todos os
cidadãos e cidadãs.
Muito obrigada, Srª Presidenta.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senadora Vanessa. V. Exª será atendida na forma do Regimento.
Agora, com a palavra, como Líder, Senador Acir
Gurgacz. Em seguida, como orador inscrito, Senador
Osvaldo Sobrinho; e, depois, Senador Valdir Raupp,
para uma comunicação inadiável.
Primeiramente, Senador Acir Gurgacz; em seguida, V. Exª.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Desculpe-me, não tinha visto V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Fora do microfone.) – Por favor.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador) – Srª
Presidenta; Srªs e Srs. Senadores, trago nesta tarde,
mais uma vez, para debate e discussão, a questão de
nossas rodovias no Estado de Rondônia.
Nós iniciamos um trabalho, há muito tempo, para o
asfaltamento da BR-429, rodovia importante que liga o
centro do Estado, Presidente Médici, a Costa Marques,
divisa com a Bolívia. A rodovia passa por vários Muni-
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cípios, todos eles com uma grande produção agrícola,
pecuária, ou seja, uma área importantíssima para a
economia do nosso Estado de Rondônia.
Em 2009, iniciou-se o asfaltamento dessa rodovia,
que, eu diria, é a segunda mais importante do Estado
de Rondônia – nós temos a 364, a 429 e a 425. Só
que o DNIT iniciou essa obra de asfaltamento da 429
sem a licitação e sem o projeto das pontes, ou seja,
quase 20, entre pontes e pontilhões, não fizeram parte do processo licitatório. Fez-se a obra, iniciou-se o
asfaltamento – quase pronto, faltando alguns trechos
–, e não fizeram o projeto das pontes. Não há pontes!
Só temos a rodovia. Também faltam as travessias urbanas da cidade de São Miguel do Guaporé.
Foi um trabalho enorme da Bancada Federal, em
especial o do Senador Raupp, que, ao lado da Deputada Marinha, fez um grande esforço para levar recursos
para essa obra, mas, na hora de sua execução, ocorreu uma falha enorme do DNIT, pois não há o projeto
das pontes nem a execução das travessias urbanas
da cidade de São Miguel do Guaporé.
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Foram refeitos os projetos das pontes; foi refeita
a licitação; dia 4 de maio, se não me falha a memória,
foi concluído o processo licitatório; e até agora não
iniciaram as obras. Dia 4 de maio! Ou seja, aquilo que
vimos acontecer na BR-364, onde houve licitação, homologação, ordem de serviço, e não iniciaram – tivemos nós que fazer uma pressão um pouco mais forte
para que eles iniciassem o trabalho –, agora acontece
da mesma forma na 429.
Nesta semana, a população de São Miguel resolveu trancar a BR, trancar a estrada, interromper o
trânsito de São Miguel a Presidente Médici e de São
Miguel a Costa Marques, em função da falta da estada
da empreiteira para iniciar essa obra, que é da maior
importância.
Portanto, quero colocar aqui, Srªs e Srs. Senadores, a nossa preocupação. Entendo que é legítimo o
descontentamento da população de São Miguel, assim
como nós estamos indignados também, pela falta de
ação do DNIT, pela falta de ação das empresas que
ganharam licitação. Eles ganham a licitação, Senador,
e não executam a obra; ficam com o processo embaixo
do braço, esperando acontecer. Isso aconteceu na 364,
está acontecendo de novo na 429 e também na 425.
Aliás, em que pese a atuação do General Fraxe
e de toda a sua equipe, está ocorrendo um problema
técnico no DNIT. Há pouco, tivemos uma grave que
paralisou o serviço do DNIT. Houve um esforço concentrado, e começaram a andar os trabalhos, internamente, do DNIT. Agora, parou a greve, e os técnicos
voltaram. Voltaram, mas não para trabalhar; voltaram
para paralisar, de uma vez, o DNIT. E o DNIT está
completamente paralisado.
É uma situação delicada para todos. Nós precisamos das estradas...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... e as coisas não acontecem.
Ouço, com prazer, o Senador Raupp.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO)
– Nobre Senador Acir Gurgacz, V. Exª aborda um tema
palpitante no Estado de Rondônia, que são as nossas
rodovias, as nossas BRs. Nesse caso da 429, 95% ou
mais do serviço já foram feitos, mas, infelizmente, esses
5% que não foram feitos estão denegrindo a imagem
do DNIT e das empresas, grandes empresas, como
a Mendes Júnior e a Fidens, que prestam serviço no
Brasil inteiro. Houve falha, V. Exª tem razão. Houve falha do DNIT, houve falha das empresas, e estão tentando corrigir. As empresas estão se propondo a concluir, em 60 dias, a travessia de São Miguel e alguns
pequenos trechos que ainda faltam na 429. Vai ficar
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o encabeçamento das pontes. As pontes já foram licitadas também. Agora, a empresa que vai construir as
pontes está com acampamento em São Miguel, e o
prazo é de um ano e meio para concluir as pontes. Aí
100% da BR-429 ficam concluídos. A BR-425 – como
V. Exª sabe – está em processo de contratação, de
ordem de serviço, que deve acontecer em breve, mas
demorou muito. A greve do DNIT, que V. Exª coloca,
foi um impeditivo muito grande para avançarmos um
pouco mais, e perdemos, no mínimo, uns 60 dias de
verão – para nós, lá no norte, é significativo, é muito
importante o verão. Então, espero que, agora, com
essa pressão aqui da nossa Bancada, da Comissão
de Infraestrutura, da população que fechou a BR e já
deu o recado – ficou um dia e meio a BR fechada...
(Soa a campainha.)
O Sr. Valdir Raupp (Bloco Maioria/PMDB – RO)
– ... eles acordem e resolvam o problema de uma vez
por todas. Parabéns a V. Exª. Obrigado pelo tempo.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado pelo aparte.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede um aparte?
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Com o maior prazer, Senador.
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Meu Senador, na verdade, nós três somos
de uma região em que o tempo determina as coisas.
Se na Amazônia, na pré-Amazônia, não trabalhavam
na seca; nas águas, também não o fazem. A verdade é que estamos ali numa situação de dificuldades
há dezenas e dezenas de anos, e o governo até hoje
não entendeu – os governos de uma forma geral; não
este – que, se não aproveitar a seca, nas águas não o
faz. Mato Grosso é um dos Estados mais prejudicados
nessa situação toda, porque dependemos da BR-163,
que, há mais de dois anos, deveria ter sido terminada. Mais de 20 empreiteiras pegaram aquela concorrência, e até agora estamos ilhados em Mato Grosso.
Quem produz em Mato Grosso e Rondônia produz em
qualquer parte do mundo, porque as dificuldades são
maiores lá que em qualquer parte. Estamos longe de
tudo, e, portanto, as nossas dificuldades são maiores
que as dos outros.
(Soa a campainha.)
O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Sabemos fazer tudo no nosso Estado,
mas não sabemos resolver a ineficiência dos órgãos
públicos. Sabemos plantar, sabemos colher; da porteira para dentro se faz tudo. Os empresários produzem
o que podem dentro da sua capacidade técnica, mas
as condições logísticas nos atrapalham a fazer o me-
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lhor. Nós também estamos sofrendo em Mato Grosso,
principalmente em Mato Grosso do norte, todas as circunstâncias devido à falta de planejamento, à falta de
tomar decisão na hora certa e à falta de se colocarem
os recursos necessários na hora certa para as obras
importantes e prioritárias para o Brasil. Congratulo-me com V. Exª por esse pronunciamento, que tenho
certeza de que enobrece o seu Estado e o seu povo.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Muito obrigado, Senador, pelo seu aparte.
Peço mais dois minutos, Srª Presidente, para
concluir.
Quero me solidarizar com a população que mora
ao longo da BR-429, principalmente a população de
São Miguel do Guaporé, que hoje de manhã trancou
a BR, esperando uma solução definitiva do DNIT para
o início dessas obras tão importantes, obras para as
quais já há dinheiro no Orçamento, e que já foram licitadas. Foi contratada a empresa, mas a obra ainda
não começou.
Então, solidarizo-me com a população de São
Miguel. Nós estaremos lá junto com vocês para que
possamos ajudar a resolver essa questão.
Nós temos nos reunido, aqui em Brasília, no Ministério dos Transportes, no DNIT, na Casa Civil, para
resolver esse problema. Aliás, essa questão do DNIT
é uma situação realmente bastante delicada. Não é só
o Estado de Rondônia que sofre, mas também outros
Estados da Federação – Minas Gerais é o Estado que
mais está sofrendo neste momento –, com a falta de
ação no DNIT.
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Acabou a greve, Senador Raupp, mas o
problema no DNIT piorou, porque os técnicos voltaram
para o serviço não para trabalhar, mas para paralisar
de vez todos os procedimentos, todas as obras que
estão em andamento e que dependem de uma ação
interna do DNIT.
Portanto, fica aqui o nosso apelo ao Ministro dos
Transportes, ao Ministério do Planejamento, à Casa Civil para que achem uma solução urgente para a questão dos servidores do DNIT a fim de que possamos
retomar as obras, pois dinheiro não falta: o PAC está
com suas verbas garantidas, e as ordens de serviço
das obras já foram feitas. O que falta realmente é o
entrosamento interno do DNIT, e esperamos que isso
aconteça o mais rápido possível.
Muito obrigado, Srª Presidenta, pela atenção e
pelo tempo.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Muito obrigada.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria
me inscrever para falar, após a Ordem do Dia, pela
Liderança da Minoria.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador. V. Exª está
inscrito.
Com a palavra, agora, o Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República, depois de quase quatro anos,
retorno a esta Casa para uma nova interinidade, no
cumprimento da desafiadora atribuição constitucional
de substituir o Senador Jayme Campos, de cuja competência e espírito público notável, em favor de Mato
Grosso e do Brasil, os senhores e as senhoras são
honrosas testemunhas.
O privilégio de retornar ao Senado da República, de retomar o generoso convívio com algumas das
mais respeitáveis e ilustres personalidades do Brasil,
me impõe, como contrapartida, a responsabilidade de
representar o meu querido Estado de Mato Grosso
com a humildade dos sensatos, mas, também, com o
empenho dos determinados.
Senador bissexto, porém titular efetivo de uma já
longa vida pública exclusivamente comprometida com
a construção permanente de um Mato Grosso sempre mais próspero e socialmente mais justo, honra-me
representá-lo, ainda que por breve tempo, na enriquecedora companhia dos ilustres Senadores Blairo Maggi
e Pedro Taques, nas pessoas dos quais cumprimento
todos os ilustres pares com assento nesta Casa.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores da República, como alguns das senhoras e dos senhores,
destaco e sempre reverencio o Senador Cristovam
Buarque. Tenho nele um exemplo de vida de educador, que também sou. Comecei minha vida ainda em
idade precoce, tirando o meu sustento do trabalho em
sala de aula, e elegi, como prioridade em minha vida,
o trabalho na educação.
Tive a oportunidade de, no meu Estado, começar
como professor primário, indo até professor universitário; fui delegado de Educação e Cultura do Estado, secretário de Educação do Estado, presidente do Fundo
Estadual de Educação e, depois, tive a honrosa missão
também de ser Deputado estadual, Deputado Federal constituinte, em 1986, aqui, no Congresso Nacio-
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nal, vice-governador, governador em exercício e, nos
últimos anos, suplente do Senador Jayme Campos,
cargo que, pela segunda vez, assumo no Senado da
República do Brasil.
Todo esse nosso trabalho, toda essa energia
de jovem foi desencadeada nas frentes de trabalho
da ocupação do norte-mato-grossense para que pudéssemos, naquele momento, contribuir com aquelas
pessoas que lá chegavam para fazer a grande riqueza
do Estado de Mato Grosso.
Em todos esses cargos que ocupamos, sempre
colocamos, acima de tudo, o nosso espírito criativo, a
nossa vontade de querer desenvolver e a vontade de
ver o Mato Grosso e o Brasil melhores.
Aquela mesma fé, quase quixotesca, que há quatro décadas me movia, com um punhado de anônimos
heróis ensandecidos de esperança, a instalar escolas
precaríssimas no chão bruto da pré-Amazônia, é aquela mesma fé que hoje me traz ao Congresso Nacional,
como representante do Mato Grosso na Câmara Alta,
ou seja, no Congresso Nacional, no Senado da República, para proclamar, no meu Estado, uma semente
fértil para produzir aqui não só uma educação melhor
para este País, mas também para ver irrigados com
patriotismo as lutas e o trabalho do povo que espera
as nossas ações aqui no Congresso Nacional e no
Senado da República principalmente.
Quero dizer aos senhores que trago comigo os
princípios do trabalhismo libertário e da fé na democracia representativa e na justiça social, fundamentos
do Partido Trabalhista Brasileiro, ao qual eu pertenço
há mais de 26 anos.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, onde ontem plantávamos escolas de madeira bruta, logo ocupadas por ruidosos enxames de “curumins alourados”,
filhos dos destemidos colonos sulinos, alfabetizados
por abnegados professores recrutados dentre os próprios pioneiros mais letrados, hoje florescem núcleos
urbanos modernos, dotados, inclusive, de ensino universitário de qualidade, do qual nós tivemos a oportunidade de, como Secretário de Educação do Estado, ainda na década de 90, começar desde o ensino
primário até o ensino universitário, criando, inclusive,
duas universidades.
Uma universidade estadual nasceu do Instituto de Ciências e Letras de Cáceres e, logicamente,
transformou-se depois em universidade estadual que
hoje abriga mais de 20 mil alunos, com mais de dez
campi e vários centros universitários que atendem a
toda a população de interior mato-grossense. Também
tivemos a oportunidade de instalar naquele Estado
naquela época a Educação à Distância (EAD), que
começou pela cidade de Colíder e hoje praticamente
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está espalhado por todo o imenso Brasil, na certeza
de que se está fazendo também uma educação de
boa qualidade.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, onde ontem plantávamos escolas de madeira bruta, logo ocupadas por aquele povo que veio do Sul, hoje se vê
cidades importantes, lindas, como poderia citar aqui
Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde e
Primavera do Leste; cidades todas elas com todos os
equipamentos técnicos necessários para dar ao cidadão que para lá foi as condições necessárias de vida,
inclusive com alta demanda de mão de obra especializada e ali chegando grandes indústrias para instalar
a riqueza no meu Estado de Mato Grosso.
Por tudo isso é que nos sentimos orgulhosos de
aqui representar aquele povo generoso de Mato Grosso que não tem medido esforços para fazer o melhor
pela riqueza daquele Estado e, consequentemente,
contribuir para a riqueza do Brasil como tem feito nos
últimos tempos com relação a sua riqueza produzida.
Portanto, quero dizer que o espaço hoje desbravado por aquelas frentes pioneiras abriga cidades
importantíssimas. Hoje, nós temos lá indústria de alta
tecnologia, trazendo grandes empresas multinacionais
e nacionais também que fazem, indiscutivelmente, o
desenvolvimento daquela região.
Contudo, se a geografia humana e o panorama
econômico e social, configurados nas últimas décadas,
projetam polos ainda mais recentes, como Lucas do Rio
Verde, dentre também outras cidades com melhor índice de qualidade de desenvolvimento humano do País,
a copiosa produção rural expõe, a cada safra recorde,
a ausência de governo efetivo, a gritante omissão do
poder público, que onera e sacrifica uma das regiões
mais promissoras do Brasil.
Com graves e crônicos gargalos logísticos que
se expõem, a cada chuva, em extensos e vergonhosos encalhes, nos quais atola boa parte dos lucros dos
produtores, toda essa magnífica fronteira agrícola, que
muito além do “nortão” se espalha pelos “cerradões” e
Cerrados de transição, amarga a falta de investimento público em transportes e em armazenagem, duas
áreas decisivas para o meu Estado.
Não por acaso, a edição de agosto da revista Globo Rural mostrou, em sua matéria principal, o
descompasso entre a “supersafrinha” de milho, que
virou “safrona”, e o binômio do atraso: infraestrutura
de transportes precária e falta de armazéns.
Explorando o bom humor, o título de capa da revista perguntava – abro aspas: “Quem manda ser tão
competente?” – fecho aspas, ao lembrar que a supersafra virou problema, pois Mato Grosso não tem como
guardá-la, nem como escoá-la. Com amarga ironia, é
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possível imaginar o que o Governo parece querer dizer ao produtor rural do “nortão”: “Bem feito. Por que
é que vocês produziram tanto? Quem mandou serem
tão competentes?”
A propósito, aliás, cito aqui o Presidente do Sindicato Rural de Sinop, Leonildo Bares – abro aspas: “Infelizmente, a produção trava após a saída das fazendas,
devido à logística extremamente deficitária, caótica e
cara” – fecho aspas –, diz ele na mesma reportagem.
Contudo, Srª Presidente, Srs. Senadores, esse
Mato Grosso, cuja representação nesta Casa reassumo
hoje, revigora-se na tenacidade esclarecida dos novos
bandeirantes da revolução tecnológica que produz proteínas para o mundo e sedimenta metrópoles regionais
como Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Cáceres
e Alta Floresta. E a isso junta o magnífico privilégio de
ser o único Estado brasileiro a abrigar partes expressivas de três dos mais importantes ecossistemas do
Planeta: Amazônia, Pantanal e Cerrados.
Mas é no seu patrimônio humano, na sagração de
consanguinidades de diferentes etnias, raças e nacionalidades que plasmam uma brasilidade miscigenada
nesse pedaço privilegiado do Brasil Central, é nesse
amálgama generoso que está a mais esplêndida riqueza de Mato Grosso.
Patrimônio tanto maior quando se sabe que Mato
Grosso abriga 38 povos indígenas, que formam um dos
maiores e mais ricos acervos de culturas étnicas e de
diferentes línguas vivas em todo o mundo.
Toda essa extraordinária diversidade humana e
cultural, mais as virtudes e contradições do vertiginoso processo de desenvolvimento socioeconômico, se
expressam e se materializam na quase tricentenária
Cuiabá.
Hoje recebendo obras marcantes de infraestrutura que a preparam como uma das subsedes da
Copa de 2014, Cuiabá tem lastro histórico e têmpera
cultural para incorporar as grandes transformações
urbanístico-arquitetônicas sem perder a essência de
sua identidade. Antes, reforçando e consolidando, a
sua vocação histórica de cidade referência de um processo civilizatório que, instalado por Paschoal Moreira
Cabral, em 1719, está hoje em pleno curso, conduzido
pelos novos bandeirantes que retiram do solo, em escala cada vez maior, as proteínas que matam a fome
do mundo e ajudam a alimentar a todos.
Srª Presidente, Srs. Senadores...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – ...
por este momento extraordinário, agradeço a Deus,
à minha família, aos amigos e, especialmente, àqueles heróis anônimos “enlouquecidos de esperança”, a
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que me referi, companheiros na difícil e empolgante
jornada pela educação pública plantada nas primeiras
clareiras em rústicos barracos erigidos a templos da
multiplicação dos saber.
Juntos, sempre recusamos os atalhos fáceis e
falsos ao percorrer as sendas e as trilhas tortuosas,
extenuantes, para implantar, naqueles tempos pioneiros, uma rede de ensino público capaz de mitigar pela
educação, em futuro então distante, não só os danos
ambientais, mas, principalmente, os ônus sociais e humanos cobrados, inclusive em vidas, pela ocupação
desordenada do “nortão” mato-grossense.
O futuro, que, então, era quase miragem de um
túnel do tempo, já é presente generoso nos campos
férteis de Mato Grosso, e, sobretudo, nas mentes fecundas e independentes de mato-grossenses de origem e adoção inoculadas, irremediavelmente, pelo
vírus do conhecimento.
Pelo caminho que hoje me traz de volta, emocionado, a esta Casa, tive, ainda, o privilégio de conduzir,
sob a liderança e a inspiração do então Governador
e hoje Senador...
(Soa a campainha.)
O SR. OSVALDO SOBRINHO (PTB – MT) – ...
licenciado Jayme Veríssimo Campos, o reduzido e quixotesco exército que formulou e instalou a Universidade
Estadual de Mato Grosso (Unemat), híbrido fértil do
Instituto de Ensino Superior de Cáceres, e hoje uma
instituição de vanguarda, com mais de 20 mil alunos.
Concluo, portanto, Srª Presidente, Srs. Senadores,
com a renovação de meu compromisso com o Brasil,
com esta Casa e com a correta representação do meu
Estado, evocando, como reverência e inspiração, a
monumental figura do Marechal Rondon, esse “Gênio
da Raça” que Mato Grosso deu ao mundo como uma
das maiores expressões de humanismo e de grandeza
espiritual do século passado.
Quero dizer aos senhores e às senhoras que me
sinto imensamente honrado de aqui estar presente
para falar hoje à Nação brasileira, mas também me
consterno, aqui, nesse momento, e serei rápido, Srª
Presidente, ao anunciar que Mato Grosso perdeu três
grandes pessoas, cidadãos que, na verdade, contribuíram muito com a sua história.
Primeiro, quero citar o nosso Desembargador
Salvador Pompeu de Barros, juiz competente, por
muito tempo, que veio a falecer nessa última semana;
homem que deixou um vácuo muito grande no Poder
Judiciário, pela sua cultura, pelo seu trabalho, pela
sua lida e pela sua decência e essência naquilo que
falava e que fazia.

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Também perdemos, lastimavelmente, o Prof. Edson Miranda, fundador da Universidade Federal de Mato
Grosso, professor catedrático daquela universidade,
que também exerceu várias assessorias, inclusive
sendo assessor ainda de vários Ministros deste País e
trabalhando aqui em Brasília. Ele dedicou a sua vida a
educar gerações, e, lastimavelmente, no dia de ontem,
vimos a sua vida ser ceifada lá em Mato Grosso, mas
deixou exemplos claros, não só para a sua família, mas
para todas as gerações que passaram por ele, exemplos de dignidade, de seriedade, de responsabilidade,
de verdadeiro mestre e pai.
Quero também trazer os meus sentimentos à família do meu irmão e amigo Eneas Rosa Moraes, que,
hoje, perdeu sua mãe, com 99 anos de idade, na cidade
de Poconé. Ela foi, indiscutivelmente, um baluarte da
cultura mato-grossense, aos seus filhos dedicou a sua
vida, e também à sua cidade, e, hoje, a vemos sendo
sepultada no cemitério em Cuiabá.
A essas três famílias, que perdem essas três
pessoas da melhor qualidade, quero, aqui, em nome
do povo que represento, deixar o nosso sentimento, o
nosso carinho, na certeza de que eles voltarão à sua
vida normal, porque sabem que é um ato, evidentemente, que não podemos evitar. Mas todos os três
que aqui citei, tanto o Prof. Edson Miranda, como o Dr.
Salvador Pompeo de Barros e a Srª Mina Figueiredo
Moraes, deixaram – todos eles – serviços prestados
à comunidade, à sociedade e às gerações que passaram por eles.
A todos deixo aqui os nossos sentimentos na
certeza de que poderemos fazer o melhor para honrar essas três pessoas que muitos serviços ao Brasil
prestaram.
Muito obrigado, Srª Presidente. Obrigado, Srs.
Senadores que nos ouvem neste momento.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio
Governo/PT – RR) – Parabéns, Senador Osvaldo Sobrinho, pelo seu pronunciamento.
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como sabem V. Exªs, aprovamos, aqui, neste plenário, na última segunda-feira, a reforma eleitoral. Para
alguns mais céticos, pode não parecer grande coisa,
mas certamente as novas disposições para as eleições
representam um avanço significativo.
Foram mais de cem emendas, Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, e de Senadores experientes,
como todos aqui o são, Senadoras, Senadores, muitas delas acatadas e que vieram aperfeiçoar o texto.
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Na condição de relator da matéria, tive a oportunidade de me aprofundar nos temas constantes do
projeto em exame. Pude ouvir um lado e outro, refletir, e ponderar as opiniões para tentar encontrar o
melhor caminho, o aperfeiçoamento das regras para
que tenhamos eleições mais equilibradas. Posso dizer, com satisfação, que conseguimos consenso em
grande parte da matéria que foi aprovada aqui no
Senado Federal.
Notadamente no que diz respeito ao custo das
campanhas, que vinha se tornando proibitivo no País,
acho que fizemos bons avanços, já que as campanhas
no Brasil estavam entre as mais caras do mundo. E
o grande objetivo desta reforma é baixar o custo das
campanhas eleitorais.
Limitamos a contratação de cabos eleitorais,
condicionando-a ao número de eleitores. Limitamos,
também, os gastos com alimentação, àqueles que
prestam serviços à campanha e as despesas com o
aluguel de veículos. Proibimos enquetes informais e
o “envelopamento” de carros, reduzindo a dimensão
máxima de adesivos para 50 por 40 centímetros.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, era uma
verdadeira concorrência! Cada um queria envelopar
mais carros; cada um queria colocar mais cavalete no
meio da rua; cada candidato queria colocar mais placas na rua; e isso encarecia muito a campanha. Tudo
isso foi eliminado nessa reforma.
Com essas medidas, tenho certeza, conseguimos avançar para conter o excesso de gastos – que
dava vantagem indevida aos candidatos mais ricos,
com consequente abuso de poder econômico – democratizando ainda mais as campanhas eleitorais.
Aperfeiçoamos também a legislação no que diz
respeito ao Fundo Partidário.
Outro aperfeiçoamento que considero relevante
é que deixam de ser consideradas propagandas antecipadas: a discussão de políticas pública em eventos
partidários, as prévias pelas redes sociais e a opinião
pessoal sobre questões políticas na internet. Como
cautela, acolhemos a ideia de que o autor das declarações responderá civil e criminalmente por eventuais
ofensas e agressões e a Justiça Eleitoral poderá determinar a retirada do comentário ofensivo da internet.
Com essas e outras inovações, o projeto segue
para a Câmara dos Deputados, mas somente valerá
para as eleições do próximo ano se for efetivamente
sancionado até o próximo dia 5 de outubro, o que requererá esforço especial daquela Casa.
Eu faço um apelo às Srªs e aos Srs. Deputados
Federais, que possam aprovar essa reforma até o final do mês de setembro, para que possa valer para
as eleições de 2014.
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Depois vamos nos aprofundar numa reforma mais
ampla, mas aí numa reforma política, com mudança
das regras de candidatos para as próximas eleições.
Evidentemente, sabemos que ainda falta tratarmos de questões importantes para a melhoria da legislação eleitoral brasileira. Refiro-me, Srª Presidente,
ao exame de temas como o fim das coligações nas
eleições proporcionais; o fim da reeleição,...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – (...) com aumento dos mandatos dos cargos do
Executivo para cinco ou seis anos; e o financiamento
de campanhas, entre outros.
Sobre esses temas, é conhecida a posição do
nosso Partido, o PMDB, já aprovada em convenção,
a qual naturalmente eu abraço com entusiasmo. Medidas como o financiamento exclusivamente público ou
no máximo público e para as pessoas físicas, o fim da
reeleição, com a instituição do mandato de cinco ou
seis anos para presidente, governadores e prefeitos, e
o fim das coligações nas eleições proporcionais certamente contribuirão muito para o aperfeiçoamento das
nossas eleições, na direção daquilo que a população
certamente deseja, com mais ética e maior democratização da vida nacional.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou favorável também à redução do mandato dos Senadores.
Se for para...
(Soa a campainha.)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB –
RO) – (...) fazermos eleições gerais em todos os níveis,
que reduzamos também o mandato dos Senadores.
Para o avanço do País, o Congresso Nacional
deve se debruçar sobre a matéria, debatê-la e aprová-la o quanto antes. É o que pede e espera a sociedade
brasileira.
Era isso, Srª Presidente. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, a Srª
Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana
Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Cumprimento o Senador Valdir Raupp
pelo pronunciamento. De fato, a questão da reforma
eleitoral, talvez a sociedade desejasse mais ousadia
de nossa parte em relação a esse assunto.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srs.
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Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio
Senado, gostaria inicialmente de mandar um recado
para os moradores de Mâncio Lima e de Cruzeiro do
Sul, onde tive a honra de estar com o Governador Tião
Viana no último final de semana e participar da inauguração de um abatedouro de suínos e também de um
minifrigorífico de filetagem e venda de peixes – ali em
Mâncio Lima. Em Cruzeiro do Sul, participamos da Feira
Agropecuária do Juruá, evento que deu oportunidade
às milhares de pessoas que lá estiveram de ver como
são grandes a criatividade e a inventividade do povo do
Juruá. Foi mostrada nessa exposição, por exemplo, a
fabricação da bajola, embarcação típica da Amazônia,
que só é feita lá naquela região. E outras atividades,
como a marcenaria, a indústria moveleira daquela região, uma indústria muito forte, muito imponente, que
revela uma criatividade excepcional daquele povo.
Então, vai o meu abraço a todos os que participam do setor produtivo e que têm contribuído para
elevar a economia do Vale do Juruá, uma economia
muito importante no nosso Estado do Acre.
Eu gostaria ainda de mencionar que, ontem, estivemos no Ministério das Minas e Energia tratando
de um assunto da máxima importância para o Acre
também, assunto que diz respeito ao esforço do Governo do Estado para que, nos Municípios isolados,
possamos utilizar energia produzida a partir do etanol,
da mandioca ou macaxeira.
Nós temos quatro Municípios isolados no Acre
para os quais não é possível viajar por estrada – não
há estrada –, só pelo rio, durante o inverno, ou em aeronaves, em pequenos aviões, durante o verão. Para
possibilitar a chegada do óleo diesel e garantir o fornecimento de energia nesses Municípios, são necessárias
uma infraestrutura e uma logística muito grandes, e
isso é feito a um custo extremo – eu já mostrei aqui no
Senado que, só para os Municípios de Feijó, Tarauacá
e Cruzeiro do Sul, no ano de 2012, foram consumidos
R$166 milhões para levar o combustível para garantir
a energia, o que é algo absolutamente irracional.
Os Municípios isolados do Acre ficam além de
Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul, são os Municípios
de Jordão, Santa Rosa, Taumaturgo e Porto Walter.
Nesses Municípios, é quase irracional imaginar a chegada de óleo combustível para fazer funcionar as usinas termoelétricas. Portanto, para esses Municípios, o
Governo do Estado está estudando, a passos largos,
com ajuda da Embrapa e de outros pesquisadores,
a possibilidade da produção de etanol da macaxeira,
que é a mandioca, de forma que se possa utilizar a
mão de obra local na produção e baratear o custo do
combustível, tendo, assim, uma energia limpa.
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A energia termoelétrica é uma energia suja, dispendiosa e que não condiz com a Amazônia. O ideal
mesmo era que investíssemos tudo que fosse necessário para nós termos energia limpa na Amazona. Por
isso, todo nosso esforço no sentido de que a Eletrobras
e o Ministério de Minas e Energia aceitem a possibilidade de utilizar o etanol da mandioca nos Municípios
isolados. São comunidades pequenas, cidades pequenas que poderiam, assim, ser um ponto de partida, um
exemplo para o Brasil.
Isso tudo se soma àquele esforço que estamos
desenvolvendo para que o Linhão da Eletrobras possa ser estendido de Sena Madureira até Cruzeiro do
Sul, uma batalha que também estamos desenvolvendo
há muito tempo. Já houve dois leilões desertos, e nós
esperamos que a Aneel, a EPE e o Ministério das Minas e Energia cheguem a um entendimento para que
essa licitação aconteça e essa obra possa ser iniciada o mais depressa possível em benefício do povo
daquela região.
Para concluir, Srª Presidente, Srs. Senadores, eu
gostaria de fazer também uma referência do quanto
foi importante a reunião da Comissão de Constituição
e Justiça na manhã de hoje, quando pudemos apreciar o relatório do Senador Sérgio Souza acerca do
voto aberto para todos os assuntos no Senado Federal. Foi uma reunião muito rica, com muitas opiniões,
com muitos pontos divergentes, em que se chegou a
um entendimento final a partir do relatório original do
Senador Sérgio Souza.
A partir de agora, vindo essa matéria ao Plenário do Senado e provavelmente por ele sendo aprovada, teremos votações abertas para todos os temas
no Senado Federal, e também na Câmara Federal. É
certo que a Câmara dos Deputados aprovou essa proposição a toque de caixa, depois de não ter cassado
o mandato de Donadon, mas também devemos reconhecer que, independentemente das circunstâncias
em que essa matéria tenha sido aprovada na Câmara
dos Deputados, é uma necessidade do Senado e da
Câmara Federal que nós tenhamos votações abertas
para todos os temas.
Então, nesse sentido, eu quero fazer um reconhecimento ao Senador Sérgio Souza, que, prontamente,
atendendo ao apelo do conjunto dos Senadores, reviu
o seu segundo relatório, voltando ao relatório original,
acatando aquilo que foi aprovado na Câmara para que
tenhamos definitivamente o voto plenamente aberto em
todos os assuntos pelos quais temos de tomar decisão
aqui, no Senado Federal.
E vale ressaltar que já existe uma matéria antiga do Senador Paim, propondo essa mesma iniciativa
de voto aberto para todas as questões. Essa matéria,
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mesmo tendo o pedido de urgência já aprovado aqui,
em plenário, nunca entra em pauta, nunca entra em
pauta; e hoje nós temos de reconhecer que, pelo gesto
da Câmara dos Deputados de ter aprovado esta matéria na Câmara e ela já ter sido também apreciada
pela Comissão de Constituição e Justiça, ritualmente
ela está à frente hoje da matéria do Senador Paim.
Então, independentemente da autoria – eu acho
que, quando estamos votando algo que vai fazer bem
para a democracia, para esta Casa e para a sociedade, porque todo mundo vai poder acompanhar de perto
como se posicionam os Deputados e Senadores daqui para frente –, independentemente de quem seja o
autor, eu acho que é algo bom para este Parlamento.
Por isso, felicito a decisão madura hoje da Comissão de Constituição e Justiça de ter se posicionado favoravelmente ao relatório do Senador Sérgio
Souza, que me pede um aparte e eu o concedo com
muita honra.
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– Caro Senador Anibal Diniz, V. Exª acompanhou os
debates, desde o início da reunião da Comissão de
Constituição e Justiça – era o Item nº 1 – e fez várias
ponderações, no sentido de que a proposta, da forma como veio da Câmara dos Deputados, era a mais
importante e era nesse sentido que nós deveríamos
avançar, no âmbito do Congresso Nacional. Esse foi o
meu relatório apresentado na quarta-feira da semana
passada. Naquele momento, eu senti que não haveria consenso no Senado e que corria um risco muito
grande e nós não conseguirmos os votos necessários
para esta proposta de emenda à Constituição, que é
muito importante. Por isso, a intenção de dividi-la em
duas propostas: aquela que haveria consenso em se
encaminhar...
(Soa a campainha.)
O Sr. Sérgio Souza (Bloco Maioria/PMDB – PR)
– (...) e as demais caminharem em uma proposta autônoma. No entanto hoje a posição da Comissão de
Constituição e Justiça foi totalmente diferente da semana passada, pelas movimentações todas da sociedade
junto aos seus representantes do Senado Federal, mas
também pelo advento da votação de ontem à noite no
Congresso Nacional, onde por apenas um voto não foi
derrubado o veto do fim da multa do FGTS. Isso fez
com que eu revisse o meu posicionamento no sentido
de dividir em duas propostas e manter uma única proposta coerente que vem agora ao plenário do Senado
Federal. Ou seja, nós propomos e mantemos a decisão que veio da Câmara de não ter mais voto secreto
no âmbito da Constituição Federal para o Congresso
Nacional. Muito obrigado.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Senadora Ana Amélia, se possível...
(Interrupção do som.)
Senador Sérgio Souza, o aparte de V. Exª chega
em momento oportuno. Na realidade a votação dos
vetos ocorrida ontem no Congresso Nacional foi apenas um elemento definidor, digamos assim, foi a gota
d’água num copo que já estava transbordante.
O que salta aos olhos de todos nós que integramos o Senado Federal é que é muito ruim quando
todos ficam sob suspeita, porque quando ocorre uma
votação secreta e o resultado não agrada à sociedade logicamente todos ficam sob suspeita, porque que
garantia a sociedade tem de que um Senador ou Deputado Federal votou de uma forma ou votou de outra?
Por isso a melhor forma que nós temos de simplificar essa situação tanto para a sociedade quanto para
nós, Parlamentares, é definir de uma vez por todas o
voto transparente, o voto aberto para todas as decisões,
mesmo aquelas mais espinhosas. Por exemplo, a escolha de uma autoridade, que é atribuição específica
do Senado Federal, um Ministro do Supremo Tribunal
Federal. Havia, por exemplo, o receio, mas se um Senador vota abertamente contrário à indicação de um
Ministro do Supremo Tribunal Federal e ele vem a ser
escolhido, ele pode vir a causar algum tipo de situação,
de retaliação a esse Senador?
O Senador Paim deu a resposta à altura. Em primeiro lugar, nós devemos agir absolutamente na linha,
para ter que ser julgados por um Ministro do Supremo
Tribunal Federal. E depois, nós temos que assumir as
nossas responsabilidades. É o preço com que nós temos que arcar pelas nossas responsabilidades.
Agora mesmo, está em pleno curso no Supremo
Tribunal Federal o voto do Ministro Celso de Mello. É
um voto extremamente polêmico de um assunto que
divide o Supremo Tribunal Federal ao meio, com cinco
votos a favor e cinco votos contra, cabendo um voto
de Minerva, um voto extremamente pressionado pela
sociedade, pressionado pelos meios de comunicação,
pressionado pelos formadores de opinião. Mas ele tem
que expressar a sua decisão: se vai ser a favor dos embargos infringentes ou se vai ser contra. E publicamente!
Então é um osso do ofício que todos têm que assumir.
Da minha parte acho que ficou de bom tamanho
a gente ter aprovado hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, o relatório original do Senador Sérgio
Souza, no sentido de que, a partir de agora, todas as
votações na Câmara e no Senado sejam abertas, para
que os eleitores acompanhem exatamente como pensam e como votam os seus representantes.
Muito obrigado.
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A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Senador Anibal, cumprimento-o pela sua
posição. Esposo, da mesma forma, essa manifestação de V. Exa. Tenho manifestação logo em seguida a
respeito disso.
Faço uma permuta. Eu sou a próxima oradora
inscrita pela Liderança do Partido Progressista e faço
uma permuta com o Senador Aloysio Nunes Ferreira,
que seria posterior a mais dois oradores. Faço permuta
porque falarei após a Ordem do Dia.
Então, com a palavra, o Senador Aloysio Nunes
Ferreira, pela Liderança do PSDB.
Eu gostaria apenas, Senador, de informar que
daqui a pouco vamos receber – para não interromper
o seu pronunciamento, porque sei que o assunto é momentoso – 40 estudantes da Faculdade de Direito de
Caxias do Sul, do campus de Vale dos Vinhedos, na
bela região de Bento Gonçalves. O Prefeito Guilherme
Pasin, que é do meu Partido, acompanha essa comitiva
de estudantes universitários que vão assistir a V. Exa.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, pela Liderança do PSDB.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela Liderança. Com revisão do orador.) – Eles serão bem-vindos, Senadora.
Agradeço, Senadora Ana Amélia, mais uma vez
a demonstração de gentileza e de generosidade de
sua parte.
Venho à tribuna hoje, meus caros colegas, para
comentar perante o Senado uma entrevista absolutamente desconcertante: a entrevista do Sr. Ministro
do Trabalho Manoel Dias concedida hoje ao jornal O
Globo. Esdrúxula, incompreensível.
Todos nós sabemos que o Ministro foi alvo de
denúncias, e ele diz nessa entrevista que não vai pedir demissão porque tem apoio de 99% do Partido. E
mais, se a Presidente Dilma ousar demiti-lo, ele sairá
atirando e tomará providências, no dizer dele, abro
aspas, “impublicáveis”.
Pergunto: por que o Ministro não publica o que é
impublicável? Não é sua função como Ministro, como
gestor público?
Repito algo que disse a respeito do Ministro Manoel Dias: não tenho nenhuma prova do envolvimento
direto dele nesses assuntos escabrosos. Mais ainda:
tem o Ministro uma biografia absolutamente exemplar
no que diz respeito à sua posição pelas liberdades
públicas no período difícil da ditadura militar, tendo
pago um preço alto pela sua coragem e pelo seu desassombro.
Com o PDT minhas relações são as melhores
possíveis. A última conversa política que o Governador
Brizola teve em São Paulo foi com o então candidato
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José Serra e comigo, na companhia de Manoel Dias,
de Carlos Luppi e de Paulinho, para tratarmos do apoio
do PDT à candidatura de Serra no segundo turno, em
2002. E esse apoio foi incondicional. Nada foi exigido
em troca. O PDT ocupou cargos no nosso governo,
como ocupa hoje, e não podemos imputar aos seus
militantes nenhum tipo de conduta que possa nos envergonhar do ponto de vista da ética pública.
Agora, o Ministro do Trabalho está sendo acusado pelo conjunto da obra, por coisas que ocorreram no
seu Ministério ao longo dos anos, que teriam sido ou
patrocinadas ou pelo menos toleradas por correligionários seus e até mesmo por ele, antes que a coisa
viesse a público mediante uma investigação, em boa
hora, aliás, levada a efeito pela Polícia Federal.
O Ministro diz o seguinte: “Tenho o apoio da Presidente Dilma e do partido. E se me tirarem vou tomar
providências impublicáveis”. Que providências são essas? A quem o Ministro está ameaçando? Será que
ele está pedindo uma espécie de delação premiada
às avessas? Numa delação premiada, todos sabemos,
alguém que é acusado de determinado crime, de determinado ilícito diz o que sabe, aponta os seus cúmplices
em troca da complacência do julgador. Talvez ele esteja
trocando o seu silêncio pela permanência no cargo.
A quem ele está ameaçando? Seguramente não
a nós, do PSDB. Não, porque, em todos os momentos
em que nos governos do PSDB houve casos problemáticos suspeitos em relação a convênios, as providências foram tomadas imediatamente e a situação
irregular foi sustada para sempre.
Mas, ao imputar a responsabilidade por convênios assinados...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP) – ... ao imputar a governadores de
Estado, de vários partidos, a responsabilidade por convênios assinados no âmbito de secretarias de Estado
ou de órgãos da administração direta inferiores à secretaria de Estado, ele está consagrando a tese de que os
Presidentes da República, no caso Lula e Dilma, são
também responsáveis pelas falcatruas ocorridas e comprovadas no Ministério do Trabalho, ao longo desses
últimos anos. É essa a tese que ele está sustentando.
No fundo, ele está trazendo a Presidente Dilma para a
rinha. É um episódio absolutamente desconcertante.
O que fará a Presidente Dilma diante disso não
sei. Sinceramente nunca vi nada semelhante. Não sei
o que ela fará. Agora, esse episódio expõe a fragilidade política da Presidente Dilma Rousseff. Ela está
hoje na posição de refém do Sr. Ministro do Trabalho.
É disso que se trata.
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E, além de expor essa fragilidade política ineludível, que se confirma a cada minuto que o Ministro
Sr. Manoel Dias continua no cargo depois de ter dado
essa entrevista, confirma, também, o estado de degradação política a que o Governo do nosso País chegou,
mercê dessa colcha de retalhos, desse ajuntamento
mal feito de interesses contraditórios e nem sempre
republicanos que recebe o nome, sobre o governo petista, de presidencialismo de coalizão.
Eu lamento, Srª Presidente. O Senador Cristovam
me pediu um aparte, mas eu estou falando pela liderança e nessa condição não tenho possibilidade regimental de dar o aparte que apreciaria muito receber
de S. Exª. É uma impossibilidade regimental.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Obrigada, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Presidente Renan está vindo e certamente
começaremos a Ordem do Dia.
Quero aproveitar para saudar, agora sim...
Quero agradecer à Drª Cláudia Lyra, Secretária-Geral da Mesa, por ter facilitado o acesso dos universitários do curso de Direito. Muito obrigada, Drª Cláudia,
pela gentileza. Eles já foram liberados para assistir aqui
pelo menos a uma parte da sessão. Daqui a alguns
minutos começará a Ordem do Dia, quando o Senado
delibera as matérias.
Quero fazer uma saudação especial aos estudantes do Campus do Vale dos Vinhedos, na região
de Bento Gonçalves, e ao Prefeito, meu querido amigo Guilherme Pasin, o jovem Prefeito, de 30 anos, de
Bento Gonçalves. Desejo-lhes boas-vindas em nome
do Senado Federal.
Eu queria convidar para fazer uso da palavra...
Drª Cláudia Lyra, começará a Ordem do Dia ou
ainda se permite outro orador inscrito?
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Benedito de Lira, Senador Inácio Arruda e Senador
Sérgio Souza, que está inscrito para falar.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR) – Agora?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – V. Exª está inscrito antes que comece
a Ordem do Dia.
V. Exª tem dez minutos, Senador Sérgio Souza.
O Senador Sérgio Souza é do PMDB do Paraná.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
venho à tribuna desta Casa nesta tarde, quase noite
de hoje, depois de uma votação bastante debatida na
Comissão de Constituição e Justiça, onde, no período
da manhã, na qualidade de Relator da Proposta de
Emenda Constitucional nº 43, que extirpa, do âmbito
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do Congresso Nacional, os votos secretos previstos
na Constituição Federal, aprovamos o relatório dessa
Proposta de Emenda Constitucional cujo parecer vem
agora ao Plenário para ser avaliado por todos os Senadores, não somente por aqueles que têm assento
na Comissão de Constituição e Justiça. Acredito que
é um grande avanço em favor da sociedade brasileira,
um avanço em favor da democracia.
Concedo um aparte ao nobre colega, Senador Cássio Cunha Lima, representante do Nordeste brasileiro.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB-PB) – Senador Sérgio, uma palavra muito rápida, apenas para consignar, perante a Casa, perante a Nação
e a imprensa, o trabalho que V. Exª fez, na condição de
Relator da matéria, procurando não expressar apenas
– o que seria por si só legítimo – o seu pensamento
individual. V. Exª caminhou no sentido de construir um
consenso do pensamento médio que se externava no
plenário e, contrariando até mesmo suas convicções
pessoais, apresentou um relatório que pudesse atender a esse sentimento médio do Plenário do Senado.
Ocorre que, hoje pela manhã – e lá estive durante
toda a reunião –, o sentimento médio da Comissão
de Constituição e Justiça foi outro.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-PR) – Diferente da última quarta-feira.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria/PSDB-PB) – E diferente da última quarta-feira. Portanto,
é preciso que a Casa saiba reconhecer o esforço, o
denodo, o empenho, a dedicação, sobretudo a habilidade que V. Exª teve na construção desse sentimento
consensual, para que não lhe seja imputada, de forma injusta, qualquer incoerência na forma de pensar,
muito menos na de agir. Portanto, como membro da
oposição, conhecendo de perto, como colega aqui de
bancada – convivemos quase que diariamente –, faço
questão de trazer esse depoimento de reconhecimento
ao trabalho desenvolvido por V. Exª, sempre com muito
esmero, sempre com muito zelo e cuidado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-PR) – Obrigado, Senador Cássio Cunha Lima, nobre
representante do PSDB da Paraíba.
Mas, Sr. Presidente Renan Calheiros, venho à
tribuna para um assunto que considero extremamente importante para o futuro das relações diplomáticas
no mundo, para o fortalecimento da Organização das
Nações Unidas e, sobretudo, para o processo de paz
no Oriente Médio: a situação de guerra civil na Síria.
Este é o tema que me traz à tribuna na tarde de hoje.
Merece registro, inicialmente, a nota publicada,
no dia 14 de setembro de 2013, pelo Ministério das
Relações Exteriores sobre a adesão da Síria à Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas (CPAQ).
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Diz a nota:
O Governo brasileiro acolheu, com satisfação,
a decisão do Governo da República Árabe da
Síria de aderir à Convenção sobre a Proibição
de Armas Químicas (CPAQ) e aplicá-la imediatamente. Como um dos signatários originais da
Convenção, o Brasil espera que a acessão da
Síria à CPAQ impulsione a universalização desse instrumento e leve à consecução do objetivo
de um mundo livre de todas as armas químicas.
O Brasil saúda também o acordo alcançado
pelos Estados Unidos e pela Rússia acerca da
eliminação das armas químicas sírias.
O Governo brasileiro confia em que tais medidas contribuirão significativamente para emprestar novo vigor à busca de urna solução
negociada e para atender às legítimas aspirações da sociedade síria. Nesse sentido, o
Brasil reitera seu inequívoco apoio ao Representante Especial da ONU e da Liga Árabe,
Lakhdar Brahimi, e à realização de uma nova
conferência internacional sobre a Síria, para
cujo êxito continua pronto a contribuir.
Este é um assunto que merece a atenção de todos
nós, brasileiros e cidadãos em torno do globo terrestre.
Ressalto minha enorme satisfação com a nota do
Ministério das Relações Exteriores por entender que
a posição brasileira sobre a questão síria esteve correta desde o início deste conflito e assim se mantém.
Além disso, alegra-me ainda mais constatar que
a evolução recente dos fatos, conforme aponta o Itamaraty, poderá contribuir de forma decisiva para uma
solução efetiva do impasse.
Ao longo das últimas semanas, o mundo vinha
acompanhando com grande ansiedade a eminência
de um ataque militar dos Estados Unidos da América
à Síria, em resposta à suposta utilização de armas
químicas pelo governo de Bashar al Assad contra os
seus opositores sírios.
O Presidente sírio sempre negou a autoria do
ataque, acusando seus inimigos de terem realizado
a ação exatamente para provocar a reação daqueles
países que haviam estabelecido o uso de armamentos
químicos como o limite para uma intervenção.
Nesta semana, depois de muitas acusações e
negativas da parte de todos os envolvidos, lamentavelmente foi confirmado pela ONU o uso de gás sarin
no ataque do último dia 21 de agosto, nos arredores
de Damasco, na Síria.
O gás sarin é um líquido sem cor e sem cheiro
que ataca o sistema nervoso das vítimas. O composto
é classificado como arma de destruição em massa e
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tem o uso proibido pela Convenção sobre Armas Químicas, de 1993, da ONU.
O Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, ao ler o relatório da entidade, chamou o uso
de armas químicas no país de “crime de guerra” e o
classificou como o maior ataque desse tipo em 15 anos.
Disse ainda que: “Esse foi o uso mais significativo de
armas químicas contra civis desde que Saddam Hussein usou seu arsenal em Halabja, em 1988”.
O líder sul-coreano não apontou os responsáveis
pelo ataque. Afirmou apenas que outros devem decidir
se aprofundam o assunto para determinar a responsabilidade do ataque.
Srªs e Srs. Senadores, mesmo que não seja possível identificar os verdadeiros culpados – e acredito eu
que isso deva ser impossível -, a conclusão da ONU é a
de que realmente foram utilizados armamentos químicos
no conflito sírio, o que confirma uma prática monstruosa
e abominável, com a qual o Brasil não pode transigir, e
assim tem-se manifestado a diplomacia nacional.
Na realidade, o Itamaraty corretamente vem alertando para o absurdo de todos os ataques contra a
população síria, de parte a parte, inclusive aqueles
praticados com armas convencionais, cujo resultado
já superou mais de 100 mil mortos.
Daí porque é correta a avaliação de que deve
ser interrompido o fornecimento de armas por outros
países para qualquer dos lados envolvidos no conflito
sírio, sob pena de nunca conseguirmos um cessar-fogo
essencial para a busca de qualquer solução negociada.
Pelo mesmo motivo, por entender que não auxilia
no fim do conflito, também concordo com a posição
daqueles que não vislumbram uma intervenção militar,
ainda que em resposta ao nefasto uso...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-PR) – ... de armamentos químicos, uma saída para
este impasse.
Sr. Presidente, apenas mais dois minutos para
concluir. (Fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Com a palavra V. Exª, Senador
Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB-PR) – Obrigado, Sr. Presidente.
Até porque, Srªs e Srs. Senadores, temo que
qualquer ataque realizado contra a Síria possa resultar em mais mortes de civis e inocentes, o que, seguramente, não é a vontade de ninguém. Isto sem falar
nas retaliações a partir de armas convencionais que
o governo de Assad poderá impor aos seus oposito-
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res. Novamente podemos estar diante do crescimento
inaceitável do assassinato de vítimas civis e inocentes.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
louvo, de forma entusiástica, a proposta de solução do
impasse apresentada pelo governo da Rússia, para
que o governo sírio coloque sob controle internacional
o seu arsenal de armas químicas.
Igualmente exalto, com grande satisfação, a atitude elevada do governo dos Estados Unidos da América
em concordar com a proposta, que, de pronto, evitou
a temida intervenção militar.
Srªs e Srs. Senadores, creio que, depois de mais
de dois anos de guerra civil na Síria, enfim, temos razões para ter esperanças no início do fim deste abominável conflito.
E termino, Sr. Presidente, dizendo que o Brasil
pode e deve assumir um papel mais ativo e trabalhar
para o fim do conflito. Afinal, somos um País que acolheu inúmeros imigrantes da Síria, o que, de alguma
forma, nos credencia a buscar um debate em busca
da paz para o povo daquele país.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, agradecendo a todos pela atenção e desejando a todos uma
boa tarde!
SEGUE, NA ÍNTEGRA, CONCLUSÃO DO
PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR
SÉRGIO SOUZA.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB –
PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Saúdo o trabalho dos dois chanceleres, Sergei Lavrov, pela Rússia,
e John Kerry, pelos EUA que conseguiram construir
um entendimento que poderá servir à paz mundial.
Estou seguro que ganharemos todos se for possível por em prática o acordo estabelecido, até porque,
aparentemente a opinião pública de todas as principais
nações envolvidas é majoritariamente contrária a uma
nova guerra naquela região.
Espero que os Presidentes Barack Obama e Viadimir Putin possam entrar para história como líderes
que conduziram, de forma diplomática, a Síria para
uma situação duradoura de paz. Até porque, um deles
já fez história, tanto por se eleger o primeiro presidente
afrodescendente dos EUA, quanto por ter ganhado o
Prêmio Nobel da Paz em 2009.
Os primeiros resultados do acordo já são visíveis e
significativos afinal, a Síria se tornou um membro pleno
do tratado global contra armas químicas na última quinta-feira. O país era uma das sete nações que não aderiram
à Convenção de Armas Químicas de 1997, que obriga
os membros a destruir completamente seus estoques.
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Srªs e Srs Senadores, creio que depois de mais de
2 anos de guerra civil na Síria, enfim, temos razões para
ter esperanças no início do fim deste abominável conflito.
Refirmo minha satisfação em relação às posturas
dos governos dos EUA e da Rússia, e o aparente apoio
sírio, em torno de um acordo, e espero que o governo
da Síria possa dar um passo efetivo em busca da paz
contribuindo verdadeiramente para o cumprimento do
que será determinado.
Por fim, creio que o Brasil pode e deve assumir
papel mais ativo e trabalhar para o fim do conflito. Afinal, somos um país que acolheu inúmeros imigrantes
da Síria, o que de alguma forma nos credencia a buscar um debate em busca da paz para o povo daquele
país. Devemos estar prontos e disponíveis para servir,
inclusive com envio de pessoal, como promotores e
facilitadores de uma solução negociada, de forma diplomática, e necessariamente conduzida pela ONU.
Era o que tinha a dizer!
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – Antes de começarmos a Ordem
do Dia, vou conceder a palavra à Senadora Ana Amélia, pela Liderança do PP, por cinco minutos.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP-RS) –
Após a Ordem do Dia, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB-AL) – V. Exª já está inscrita após a Ordem do Dia.
Senador Humberto Costa, com a palavra V. Exª.
Logo em seguida daremos início à Ordem do Dia.
Eu faço um apelo a todos os Senadores que estão
em outras dependências da Casa para que, por favor,
venham ao plenário, pois teremos hoje, novamente,
uma longa pauta de votação.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT-PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da
Rádio Senado, eu venho à tribuna na tarde de hoje,
mais uma vez, para prestar contas a todos os que
acompanham os trabalhos, aqui, no Congresso Nacional, acerca desse debate tão importante, tão atual, que
é o do incremento dos recursos para a área da saúde.
Temos defendido aqui a necessidade de termos o
incremento de recursos para a saúde no que diz respeito à responsabilidade do Governo Federal. Daqui temos
reclamado que o Orçamento Geral da União possa contribuir para que nós tenhamos mais recursos para fazer
com que o nosso Sistema Único de Saúde possa avançar.
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Já falei várias vezes de como o Brasil, em comparação com outros países, está atrás nos gastos
com a saúde pública, e o importante é que o governo tem plena consciência disso, concorda com essa
avaliação e deseja, de fato, ampliar os recursos para
a área da saúde.
Temos trabalhado na busca de uma equação
equilibrada, que possa garantir mais recursos para
a saúde e que, ao mesmo tempo, não rompa com o
compromisso do governo Dilma de estimular, de preservar e de garantir o equilíbrio fiscal do nosso País.
Tivemos a oportunidade, aqui, de abraçar a causa do movimento Saúde+10, que reuniu mais de dois
milhões de assinaturas para fundamentar um pedido
ao Congresso Nacional de mais verbas para o SUS; e
aqui não faltou, da parte de nenhum Senador, o apoio
para que essa discussão se fizesse e nós pudéssemos encontrar caminhos para viabilizar esse debate.
Durante vários dias, estive à procura de representantes do Governo Federal para que pudéssemos
nos sentar à mesa e debater a possibilidade de uma
negociação que viabilizasse dentro das possibilidades
do governo esse incremento de recursos para a saúde.
Hoje, nós tivemos uma reunião extremamente produtiva, comandada pelo Vice-Presidente da República,
Sr. Michel Temer, o que já dá uma demonstração da
importância que a Presidente Dilma está dando a esse
tema. Nós contamos com as presenças da Ministra do
Planejamento, Miriam Belchior; da Ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti; e também do Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, líderes na Câmara e no
Senado. Fizemos lá um debate muito proveitoso. Acredito que vamos ter condições de construir um caminho
que seja adequado para estabelecermos esse equilíbrio.
Amanhã, teremos aqui essa sessão temática, cujo
tema é exatamente o financiamento da saúde. Espero
que possamos, quem sabe amanhã, já ter uma ideia
de por onde vamos caminhar no sentido de encontrar
um ponto de equilíbrio, com as disponibilidades que o
Governo tem, mas também com as demandas que o
Sistema Único de Saúde tem.
É muito importante que esse incremento de recursos aconteça porque todas as estatísticas demonstram a importância do Sistema Único na consecução
de uma política que tem melhorado consideravelmente
os indicadores brasileiros. Vejam que, desde a década
de 90, pouco depois da criação do Sistema Único de
Saúde, houve uma redução expressiva na mortalidade
infantil neste País, redução essa que se vem aprofundando ao longo dos últimos 20 anos. Houve uma redução de 40% na taxa de mortalidade infantil nesses
últimos dez anos, o que, realmente, representa muito.
O Brasil já conseguiu atingir os Objetivos do Milênio
em relação a esse importante indicador.
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Temos agora o Programa Mais Médicos, que também procura atender a uma demanda da sociedade,
que é a ampliação do acesso especialmente à área da
atenção básica, que envolve coisas simples, elementares: a realização de um pré-natal; a realização de um
parto domiciliar; o acompanhamento do crescimento e
do ganho de peso das crianças; a vacinação; o diagnóstico de doenças como a hipertensão e o diabetes
e o acompanhamento dessas doenças; as ações de
promoção de orientação para a prevenção de doenças.
Portanto, isso algo que é essencial e crucial para nós
melhorarmos os indicadores de saúde no nosso País. E
isso só é viável se nós tivermos também mais recursos.
Agora, quero me ater a uma questão importante,
dirigindo-nos a todos os Senadores, aos Parlamentares e também aos gestores deste País. Certamente,
essa proposta que vier a ser apresentada não deverá
ser aquela que nós gostaríamos que fosse. Porém,
provavelmente, será aquilo que é possível neste momento, o que indica que a nossa luta deve continuar,
e vai continuar também neste momento.
Porém, para que nós adquiramos a legitimidade
para lutar, cada vez mais, por recursos para a área da
saúde, deve ser um papel importante dos gestores a
busca de uma melhor qualidade do gasto, a busca do
enfrentamento dos eventuais ralos e perdas de recursos dentro de uma má aplicação. Precisamos, cada
vez mais, trabalhar fazendo mais com menos recursos.
E, como tal, nós acreditamos que, se assim agirmos, se o Sistema Único de Saúde souber, agora, que
terá, com toda a certeza, um incremento de recursos
que espero ser substantivo, se conseguir trabalhar no
sentido de melhorar a gestão, de evitar os ralos, de fazer
com que a população confie e acredite que o dinheiro que ela paga está sendo bem aplicado no Sistema
de Saúde, tenho a certeza de que, mais em frente, a
população brasileira não se negará a dar aquilo que
efetivamente é necessário para a implantação de um
sistema tão importante quanto o SUS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Ouço o Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de V. Exª começar a Ordem do Dia, quero
reiterar o pedido que fizemos ontem para a votação
dos dois requerimentos, o que não foi possível pela
reunião do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sobre a mesa, requerimentos
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO No 1.105, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 218, III, e, do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de
voto de pesar pelo falecimento de Salvador Pompeu
de Barros Filho, eminente magistrado falecido no dia
15 último, na cidade de Cuiabá, com apresentação de
condolências à família. Requeiro, igualmente, que condolências sejam também apresentadas ao Governo do
Estado de Mato Grosso, onde o desembargador falecido
ativamente contribuiu para o aprimoramento das instituições jurídicas, e ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
entidade por ele presidida, no período de 1993 a 1995.
Sala das Sessões, 18 de setembro de 2013. –
Senador Osvaldo Sobrinho.
REQUERIMENTO Nº 1.106, DE 2013
Nos termos do artigo 221, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a apresentação
de VOTO DE PESAR aos familiares de Luiz Gushiken,
falecido na última sexta-feira, 13 de setembro de 2013,
no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, bem como
apresentação de condolências a sua esposa Beth, e
aos filhos Guilherme, Artur e Helena Gushiken.
Justificação
Luiz Gushiken nasceu, em 1950, na pequena cidade de Osvaldo Cruz, interior de São Paulo. É o primogênito de uma família de sete filhos. Aos 12 anos
começou a trabalhar como ajudante em uma pequena
fábrica local. Desse oficio provinha parte da renda familiar
necessária a ajudar a criação dos irmãos mais novos.
Em 1968, Gushiken mudou-se para São Paulo. Estudou Administração na Fundação Getúlio Vargas, pela
manhã, e, à noite, Filosofia na Universidade de São Paulo.
Aos 19 anos, passou a integrar os quadros do
Banespa. Foi quando integrou a diretoria do Sindicato
dos Bancários de São Paulo.
A década de 80 fez de Gushiken um personagem
emblemático. Ele estava na vanguarda de todas as lutas pelas quais vale à pena dedicar a vida: atuante nas
principais atividades sindicais do País e, foi um dos
fundadores e construtores do PT e da CUT.
Em 1985, aos 35 anos, Luiz tornou-se presidente
do Sindicato dos Bancários de São Paulo e comandou a primeira grande greve nacional da categoria.
Tornou-se Deputado Federal em 1986 e integrou a
tão sonhada Assembléia Nacional Constituinte. Em
1989, como presidente do PT Nacional, foi coordenador da campanha presidencial de Lula e, em 1990,
foi reeleito Deputado Federal. Seu último mandato
parlamentar foi em 1994, quando foi reeleito para a
Câmara dos Deputados.
Foi coordenador adjunto da vitoriosa campanha
presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Tornou-se
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Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social
e, posteriormente, do Núcleo de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República.
Luiz Gushiken travou sua primeira luta pela saúde,
na década de 70. No último mês de maio deste ano de
2013, passou por nova cirurgia, na luta contra o câncer.
No último sábado, dia 14 de setembro, no Cemitério
do Cristo Redentor, centenas de dirigentes do PT, da CUT,
parlamentares, a presidenta Dilma Rousseff, acompanhada
de muitos de seus ministros, o ex-presidente Lula, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, amigos e parentes
acompanharam a esposa Beth e seus filhos Guilherme,
Artur e Helena no velório e enterro de Luiz Gushiken.
Gostaria de apresentar meu voto de profundo
pesar e condolência a todos os familiares e amigos
de Luiz Gushiken, um homem corajoso e de fortes
convicções políticas
Sala das Sessões, de setembro de 2013. – Senador Humberto Costa.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os
votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 1.107, DE 2013
Requerimento de Informação nº 49, de 2013
(Da Comissão de Serviços de Infraestrutura)
Solicita informações ao Senhor Ministro da
Fazenda sobre o impacto fiscal relativo à
desoneração prevista pelo PLS nº 167/2013,
de autoria do Senador Wilder Morais.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regi-
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mento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, ao Senhor Ministro da Fazenda, informações sobre o impacto fiscal relativo às desonerações
previstas pelo PLS nº 167/2013, de autoria do Senador Wilder Morais, em apreciação nesta Comissão de
Serviços de Infraestrutura.
Justificação
No que tange à renúncia de receita proposta pelo
PLS em análise, destaca-se o disposto no art. 14 da
Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade
Fiscal, de 4 de maio de 2000:
“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual
decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar
sua vigência e nos dois seguintes, atender ao
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e
a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a
renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12,
e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio
do aumento de receita, proveniente da elevação
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.”
No que tange a esse aspecto, entendemos ser necessária a adequação do Projeto de Lei ora analisado
no que diz respeito à estimativa da renúncia de receita.
Sala da Comissão, 4 de setembro de 2013. – Senador
Blairo Maggi.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O requerimento que acaba de
ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos
termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ontem, exatamente como V.
Exª coloca, nós havíamos combinado para apreciarmos os requerimentos do Senador Mozarildo Cavalcanti logo após a Ordem do Dia. Como nós tivemos de
encerrar a Ordem do Dia e, em seguida, começamos
a sessão do Congresso Nacional, nós deixamos de
apreciar os dois requerimentos do Senador Mozarildo
Cavalcanti. Proponho à Casa que nós façamos essas
apreciações agora.
Em votação o requerimento, nos termos do art.
349 do Regimento Interno, que pede urgência para o
Projeto de Lei do Senado nº 15, do Senador Mozarildo. (Requerimento nº 1.095, de 2013)
Os Senadores que concordam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Submeto à deliberação da Casa o requerimento
que pede urgência para o Projeto de Lei do Senado nº 380, combinado ontem com os Srs. Senadores,
também do Senador Mozaridlo Cavalcanti. (Requerimento nº 1.096, de 2013)
Os Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com referência à deliberação
sobre os Vetos Presidenciais nºs 26 a 32, de 2013,
na sessão conjunta do Congresso Nacional realizada
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na data de ontem, por meio da sistemática de cédula,
em cumprimento ao disposto no Regimento Comum,
com a redação dada pela Resolução do Congresso
Nacional nº 1, de 2013, a Presidência esclarece que,
conforme a Ata de Apuração, que vai à publicação,
foram mantidos os seguintes vetos:
– Veto nº 26, de 2013: Benefício Garantia-Safra
para a safra 2011/2012; Direito de sucessão para
a exploração de serviço de táxi;
– Veto nº 27, de 2013: Fim da Contribuição Social
de 10% sobre os depósitos do FGTS, no caso
de dispensa imotivada do empregado;
– Veto nº 28, de 2013: Servidores da Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE incluídos com os que desenvolvem atividades de Estado;
– Veto nº 29, de 2013: Lei Anticorrupção; Valor
da multa à pessoa jurídica que pratica ilícitos
contra a administração pública; Comprovação
da culpa ou dolo das pessoas jurídicas; Grau de
contribuição do servidor público no delito;
– Veto nº 30, de 2013: Condição de perito oficial
dos papiloscopistas;
– Veto nº 31, de 2013: Anistia aos trabalhadores
grevistas dos Correios; e
– Veto nº 32, de 2013: Cria o Estatuto da Juventude e o Sistema Nacional da Juventude.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República e à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a Ata:
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CÉDULA ÚNiCA DE VOTAÇÃO UTILIZADA NA SESSÃO CONJL;r;TA REALIZADA
AOS DEZESSETE DIAS DO MÊs DE SETEMBRO DE 2013.
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dojs mil c treze. na Coordenação de
Informática Legislativa e Parlamentar - Colc:cp da Secretaria de TecnoLogia da
Prodasen, salas Itapema e

Gual'ulhos~

Informaç~o

8S 22 horas e 20 minutos, presentes os Senhores

Deputados João Campos (PSDB/GO), Sibá Machado (PT/AC), Fernnndo Mm1'Oni (PT/RS),
e a Scubora Deputada Carmen Zanotto (PPS/SC), membros indicados pelas Lideranças de
seus Partidos para integra r a comissão designada pela PTesiclência para acompanhar a
J

apuração dos votos oferecidos, pOl> meio de cédula única, que é parte integrante da presente
ata, aos -Vetos Prcsidenciais nO~ 26

8

32 de 2013, Itens 1 a 7 da palita. respectivamente, na

sessão conjunta do Congresso Nacional convocada pflrB as dezenove horas do ctia dezesScete
de setembm do corrente ano, iniciou-se a apuraç.3:c dos votas. Os membros da comÍssf!:o
apuradora procederam à abertura, uma a uma. das três urníiS do Senado fiederal . Em seguida,
foram con·tadas e numeradas as céduIas, cujo numero, 73, correspondeu ao total de
assinaturas das listas de presença respectivas, tendo sido as cédulas divididas em lotes de
dez e acondicionadas em envelopes próprios: também numerad os com etiquetas. Ato
con tfnuo, foram transcritas todas as cédulas de v otação do Senado Federal

u tiliza n do~se

o

sistema de dupla digitação, seguido de conferência de cada cédula, tendo sido sanadas todas
as dúvi das quanto ã validade das cédulEls. Dando seguimento aos trabalhos) os membros da
comissão abriram, uma a uma, as dez umas da Câmara cios Deputa dos;, contando e
ntuneJ·ando as

cédulas~

que totaJizaram 457. Foram

contab:íliz~d1:ts

458 assinaturas nas Hstas

de presença, em razão. de a Urna 3, lctri:ls E e F, conter 44 cédulas enquanto a Lis ta de
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lotes de dczc acondicionadas em envelopes pl"óprios, também numerados com etiqueta.s. Foi
utilizado o sistcrna

qc dupla

digitação, seguido de conferência de cada cédula, _.tendo sido

sanadas, SCIU exceção, todas as dúvidas quanto à valíàllde das cédlllas ~ Finalizado o processo
dc .digitação, foram emitidos os relat61'ios com os seguintes resultados: os Itens 2,3 e 5 da
pauta, c01Tespondentes aos Vetos n°S 27, 28 e 30 de 2013, foram ma.nthlo.s

110

Senado

Federal, nos terrnos ·do § 4° do art 66 da Constit uição Federal, dispensando sua apuração na
Câmara dos Deputados, em

obec1J~ncia

ao art. 43 do Regimento Comum; os [tens 1, 4, 6 e 7

da pauta, c.orrespondentes aos Vctüs nVs 26, 29, 31 c 32 de 2013, forru...."l1 todo3 lnantidos

n~

Câmara dos Deputados, também nos termos do § 4° do 8rt. 66 da Constituição Fedeml,

flCfu-'-1do dispensada sua apuração no Senado Federal, e.m igual obedlê-ncia ao ai't. 43 do
Regimento Comum. Foram emitidos pelo Prodasen J'elatórios de a1)Uração, que 'ião parte
integrante desta

havendo

i;I

t.l"a taI·~

Ata~

com a totalização do". votos do,'; Senadores e Deputados.. Nada mais

foi lavrada -i;! presente Ata, que vai assinada pelos lnelnbros da cOlnissão

apuradora,xxxxxxxxxxxxx.x:x:x---xx:>..'X},.'XxxxxxxxxxxxX.-"'CXXXxxxxxxx.xxxxxxxxxx:axxx.xxx.xx
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CONGRESSO NACIONAL
SESSÃO CONJUNTA EM 1710912013
CÉDULA ÚNICA DE VOTAGÃO
1 • Esta é uma cédula única de votação, prevista no art. 47 do Regimento Comu m, contendo matérias vetadas pela
Senhora Presidente da República.
2 - Ela ê o instrumento legal que permitirá, através do exercício livre do dever constitucional do voto, resguardado
o sigilo, aferir a vontade formal do Congresso Nacional.

3 • A cédu la está sendo colocada à disposição do Congressista com antecedência, para propiciar-lhe um estudo
acurado da rnaléria e a possibilidade de escolha resl:lrvadarnenle.
4 · Ao lado de cada dispositivo vetado , constam três quadros em branco, com indicação, em cada, das opções de

voto (sim, não, abstenção),
5 - Para os veios parciais em que exisla mais de um dispositivo velado, logo abaixo da ementa da matéria ha
três quadros que possibilitam ao Congressista assinalar uma única opção de voto referente a todos os dispositivos
daquele item
6 - O Congressista, para votar, deverá preencher com um xis (X) o quadro que represente a sua vontade (sim, não,

abslenção),
7 - A cédula, após preenchida, não devendo conter qualquer sinal de identificação ou rasuras, será depositada em
urnas localizadas no Plenario, devendo o Congressista assinar a folha de votaç50 respectiva.
8 - Aapuração será feita obedecido o disposto noart. 43 do Regimento Comum, sob a responsabilidade da Secretaria
de Tecnologia da Infurmayão - PROOASEN e acompanhada pur Cungressistas indicados pelos respectivos partidos.
9 - O voto não pode ser mudado após depositado na urna.

tO- O que está em volaç~o é o veto, O volo SIM mantém o velo; o voto NÀO o rejeila,
Nota:
Os avulsos referentes às matérias constantes desta Cédul a encontram-se à disposição dos Senhores
Parlamentares em meio eletrônico no portal do Congresso Nacional e no siti o do Senado Federal, nos termos
do art, 106, do Regimenl0 Inlerno do Congresso Nacional, com redaç ão dada pela Resolução n' 1, 2013-CN ,
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Item 1
Veto Parcial nO 26, de 2013
• Vel o Parcial nO 26, de 20 13, ao Proje to de Lei de Conversão nO 17 ,
de 2 0 13 (oriundo da Medida Provisória nO 610 /2 0 13), q u a "Amplia o va lo r
d o Benefício Gara ntia-Safra para a safra d e 20 11 /2012; a m plia o Auxilio
E mergencial F ina n ceiro , de que trata a Lei na 1 0 .954, de 29 de se te m b ro
de 2004 , relativo aos desastres o co rridos em 2012 ; a uto riza a d istribuição
de m ilh o para venda a peque n os criadores, nos termos que especifica:
ins titu i m ed idas de estímulo ti liquidação ou regula ri zação d e d ívidas

origin árias de operações de crédito rural: altera as Leis nOS 10.865. de 30
de abril de 2004, e 12546. de 14 de dezembro de 20 11 , para prorrogar o
Regi m e Especia l de Reintegração de Valores T ributários para as Empresas
Exportadoras - RE INTE GRA e para altera r o regime de desoneração da
folh a de pagamen tos, 1 1 .774 . de 17 dE:t sE:ttE:tm bro de 2008, 10.931, dl:t 2 de
agosto de 2004 , 12.4 3 1. de 24 de ju nho d e 201 1 , 12.24 9 , de 1 1 de jun ho de
2010, 9 .4 30 . de 27 de dl:l zembro de 1996 , 10 .522, de 19 de j u lho dl:l 2002,
8.218, de 29 de agasto de 1991, 10.833 , de 29 de d ezem bro de2003, 9.393,
de 19 de dezembro d e 1996, 12.783, de 11 de janeiro de 20 13, 12.7 15, de
17 de setembro de 20 12 , 11.727, de 23 de ju n ho de 2008, 12.468 , de 26
de agosto de 20 1 1,10.150, de 21 de d ezembro de 2000, 12.5 12, de 14 de
outubro de 20 11 , 9.7 18, de 2 7 de novembro de 1998, 10.925 , de 23 d e jul ho
de 2004 , 11.775 , d e 17 de sete m bro de 2008, e 12.716, de 21 de setembro
de 20 12 , a Medida P rovisória nO 2. 158-35 , de 24 de agoslo de 200 1, e o
Decreto nO 70235, de 6 de m a rço de 1972; d ispOe sobre a comprovação de
regu laridade fiscal pelo contribu inte; re g u la a com pra , venda e tra nsporte
de ouro; e dá oulras providências" .

O
O
O

Sim para todos os dispositivos deste item.

(001.S]

Não para todos os dispositivos deste item.

(001 ,N]

Abstenção para todos os dispositivos deste item.

(001.A]

- alinea "b" do inci so I do art. 8°;
- ite m 2 da al inea "b" do in ci so 11 do art . 8'
- il e m 2 da al ínea "b" do in ciso 11 1 do art . 8'
- "caput" § 1 ° do art. 8 °;
- inciso I do § 1c do ar!.

ao;

- "caput" do inciso 11 do § 1 ° do a rt . 8° ;
- alínea "a " do índ so II do § 1° do a rl 8°:
- alínea "b" do in ciso II do § 1° do art. 8°;
- "capu t" d o in ciso 11 1 do § 1° do art. SC;
- alinea "a " do inci so III do § 1° do art. 8 °'
- alínea "b" do in ciso III do § 1° do art. 8°;
- in ciso X IV do § 3° do art. 8";
- in ciso XV do § 3° do art. 8°;
D

- inciso XV I do § 3 do art. SO;

S..J NO AO
S ..J NO AO

[001001 )

S ..J NO AO
S ..J NO AO
S ..J NO AO

[001 .003)

S ..J NO AO
S ..J NO AO

[00 1 .006)

NO
NO
NO
NO
S:::J NO
S..J NO
S:::J NO
S ..J
S ..J
S ..J
S..J

AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO

[00 1.002)

[0 01.004)
[00 1 005)

[001 .007)
[00 1 .008)
[00 1009)
[00 1 .0 10 )
[0 01.011 )
[00101 2)
[00 1.013)
[001 .014)
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- § 4° do art . 8 0 ;

- §5°doart. 8°;
- Rcaput" § 8° do art. 8°;
- inciso I do § 8'" do ar !. lr';
- in ciso II d o § BC do art. 8 <:>;

- § 15 do art. SC;
- § 16 do ar!.

64567

ao;

- § 17 do art. 8";
- parágra ro único do ar!. 11 :
- inc iso 11 do art. 3° da Lei nO 12.546 . ds 14 de dezembro de 201 1, com a
redaçêo da da peto art . 13 do prOj HIO;

50
5U
50
5U
5:::J
50
5 ..J
5 ..J
50
50

NOAO
NO AO
N..JA O
NO A:::J
NO AU
NO A:::J
NO AU
NOAO
NO AU
NO AO

[00 1.0 15)
[00 1.0 1 6)
[001.017)
[001.0 18]
[00 1.01 9J
[001.020]
[00 1.021]
[001.022]
[001023]
[001 .024]

- § 11 do art. 7° da Lei na 12 .546 . ds 14 de dezembro de 201 1, com a
red ação dada pelo art. 13 do prOJe to :

5 U NOAO

[001 .025]

- § 12 do art. 7° da Lsi n a 12 .546. de 14 de dezem bro de 201 1, com a
redação dada pelo ar!. 13 do proje to ;

5 U NOAO

[001 .026]

- § 10 d o art. 8° da L e i nC 12546. de 14 de dezem bro de 20 1 1, com a
redação dada pelo ar!. 13 do p rojeto ;

50 N..J AO

[001.02 7]

- inciso 11 do art. 14;

50 NO A..J
50 N..J AU

[001.028]
[001.029)

rI:tdaç:Ho

5:::J NOAU

[00 1.030]

- inciso" d o an o69 da Lei nO 12.249 , de 1 1 de j unho de 201 0 , com Cl radcu;:HO
dada pelo ar!. 19 do proje to ;

5 ..J NO AU

[001.031)

- in ciso 111 do art. 69 da Lei n Q 12.24 9, de 1 1 de junho de 2010 , com a
redaçao dada pelo art. 19 do proje to :

50 NO AU

[00 1.032]

- inci so IV do art . 69 da Lei nQ 12.249, de 1 1 de junho de 20 10, com a
redaçoo dada pelo art. 19 do proj e to ;

50 NOAO

[001 .033]

- § 1" do art. 69 da Lei nO12.249 , de 11 d e junho de 2010 . com a redaçao
dada pe lo art . 19 do prOjeLo;

50 NO AO

[00 1.034)

- "caput" § 2" do art. 69 da Lei n" 12 .24 9, de 11 de j unho de 20 10. com a
red ação dada pelo art. 19 do projeto ;

50 N:::JAO

[001.035]

- in ciso I do § 2 Q do art . 69 da Lei nO 12.24 9, de 1 1 de junho de 20 10, c om
a redaçao da da pl:tlo art. 19 do proj e to :

50 NO A..J

[001.036)

- "çapul " In ciso II do § 2° do art. 69 da Lei nO 12.249, de 1 1 de j unho de
20 10, com a redaçHo dada pelo art . 19 do projeto;

50 N:JAO

[001.037]

- al ínea " a" do inçÍso 11 do § 2'" do art . 69 da Lei n° 12 .249 , de 11 d e junho
de 20 10 , com a redHção d ada pelo art. 19 do projeto;

50 NO A..J

[001.038)

- ali ne a "b" do In ç iso II d o § 2° do art. 69 d a Lei n° 12.249 , de 1 1 de j un ho
d e 2010, c om a redação dada pelo art. 19 do projeto;

5 ..J NOAO

[001.039]

- "capu t" do art. 69 da l ei na 12.24 9, d e 11 de Ju n ho de 2010 , com a redação
dada pelo arl. '9 do pm1eto:
- inCISO I do art. 69 da L ei nO 12.249, de 11 de ju n ho de 20 10, c om
dada pelo art . 19 do projeto;

<3
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- "capu'" § 3<> do art . 69 da Lei n" 12.249, de 11 de j unho de 20 10. com a
redaçHo dada pelo art 19 do projeto;

sO NO

A~

[001 .04 0)

- inciso I do § 3" do art. 69 da Lei n" 12.249, de 11 de ju nho de 2010, com
a redaçoo dada pelo art. 19 do proje lo ;

sO NO

A~

[001 .041 )

- inciso II do § 3° do art. 69 da Lei n" 1 2249, de 11 de junho de 20 10, com
a redaçoo dada pelo art. 19 do proje to ;

sO NO

A~

[001 .042)

- inciso 111 do § 3" do art. 69 da Lei nO 12.249. de 11 de j un ho de 20 10, com
a redaçoo d ada pelo art . 19 do proje lu;

sO NOA -.J

[001 .043)

- inciso IV do § 3" do art. 69 da Le i n" 12.249. de 11 de j unho de 20 10, com
a redaçoo d ada pelo art. 19 do proje to ;

sO NO

A~

[001 .044 )

- "caput" do § 4" do art . 69 da Le i n " 1 2249, de 11 de junho de 2 010 , com
a redaçoo d ada pelo art. 19 do proje to ;

sO NO

A~

[001 .045)

- inciso I do § 4" do art. 69 da Le i n" 12.249. de 11 d e ju nho de 20 10, com
a redação d ada pelo art. 19 do projeto:

sO NO

A~

[001 .046)

- inciso II do § 4 C do art. 69 da Lei nO12.249, de 1 1 de j un ho d e 2010, com
a redação d ada pelo art. 19 do projeto:

sO NO A...J

[001 .047)

- inciso 111 do § 4° do art. 69 da Le i n C 12.24 9, d e 11 de j un ho de 2010, com
a redação dada pelo art. 19 do projeto:

sO NOA -.J

[001.048)

- inciso IV do § 4 ° do art. 69 da Lei nO 12.249, de 11 de j unho de 20 10, com
a redação d ada pelo art. 19 do projeto:

sO NO A-.J

[001 .049)

- § 5° do art. 69 da Lei nC 12.24 9. de 1 1 de junho d e 2010. com a redação
dada pelo art. 19 do projeto;

sO NO A-.J

[001.050)

- § 6° do art. 69 da Lei nC 12.24 9. de 1 1 de ju nho d e 20 10. com a redação
dada pelo art. 19 do projet o;

sO NO A...J

[001 .051 )

- § 7° do art. 69 da Lei nC 12.24 9. de 1 1 de junhO d e 20 10. com a redação
dada pelo art. 19 do projeto:

sO NOA -.J

[001.052)

- § 8° do art. 69 da Lei nC 12.24 9. de 1 1 de ju nho d e 2010. com a redação
dada pelo art. 19 do projeto:

sO NO A-.J

[001 .053)

- § 5° do art. 8 ° da Lei n° 12.783, de 11 d e ja neiro de 20 13, com a redação
dada pelo art. 26 do projeto:

sO NO A-.J

[001.054)

- "c aput" do a rt. r;F-A da Le i nO 12.4 68 , de 26 de agosto de 201 1, com a
redaçf!io dada pela art. 30 do projeto;

sO NO A-.J

[001.055)

- parã gra fo ún ico do art . gO-A da Lei nO 12.468, de 26 de agosto de 20 11 .
com a red a ção dada pelo art . 30 do p rojeto;

sO NOA -.J

[001.056)

- "caput" do a rt. r;F-B da Le i nO 12.4 68 , de 26 de agosto de 201 1, com a
redaçf!io dada pela art. 30 do projeto;

sO NOA -.J

[001.057)

- parãgra fo ún ico do art . gO-B da Lei nO 12.468, de 26 de agosto de 20 11 .
com a red a ção dada pelo art . 30 do p rojeto;

sO NO A-.J

[001.058)

- art. g0-C da Lei nO 12.4 68, de 26 de agosto de 201 1 , com a redação dada
pelo art. 3 0 do projeto;

sO NO A-.J

[001.059)

- § 13 do art. 3° da Le i nO 10 .1 50 , de 21 de dezembro de 2000, com a
redaçf!io d ada pelo art. 31 do projeto;

sO NOA -.J

[001.060)

- inciso V do art. 14 da Med id a Provisória nO 2.158-35, de 24 de agosto de
200 1, com a redação dada pelo art. 32 do proj e to:

sO NOA -.J

[001.061 )
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do 8rt- 34·

sO NO AO

[001062J

• parágrafo único do art. 34;

sO NO A ....]

[001.063J

- inciso XLIII do ar\. 1° da Lei nO 10.925 , de 23 de j ulho de 2004, com a
redação da da pelo art. 4 3 do projeto ;

sO NO AO

[001 .064J

• "caput" do art. 44 :

sO NO A ...J

[001065J

- parágra10 único do art. 44;

sU NOAO

[001.066J

- " caput~ do art. 42 da Lei nO 1 1.775, de 17 de setembro d e 2008, com a
redação dada pelo art. 45 do proj eto ;

sO NO AO

[001 .067J

- "caput" inciso I do art . 42 da Lei no 11 .775, de 17 de setembro de 2008 ,
com a redação dada pelo ar!. 45 do projeto;

sO NO AO

[001068J

- alínea ~ a" do in ctso I do a rt. 42 da Lei nO 11,775 , de 17 de setem bro de
2008, com a redação dada pelo art. 45 do proíeto ;

sO NO A:J

[001069J

- alínea " b" do inciso I do art. 42 da Lei nO 11 . 775 . de 17 de setembro de
2008. com a redação da da pelo art . 45 do projeto ;

sO NO AO

[001 .070J

• "capul" inciso 11 do ar!. 4 2 da Lei nÇ 11.775, de 17 de setembro de 2008,
com a r&dação dada pelo art. 45 do proje\o;

S:JNOAO

[001 .0 7 1J

• alínea "a" do inciso 1I do an. 42 da lei nO 1 1.775, de 17 de setembro de
2008, com a redação dada pela art. 45 do proje to :

sO NO AO

[001 .0 72J

• alinea "b" do inciso 11 do art. 42 da lei nO 11.775, de 17 de setembro de
2008, com a redação dada Pf:llo art. 45 do proj eto;

sO NO AO

[001 .073J

• alínea Me" do inciso 11 do ar!. 42 da Le i nO 11.775, de 17 de setem bro de
2008, com a redação dada pelO art . 45 do proje to ;

sO NO ACJ

[001 .074J

· § 1° do art. 4 2 da l ei nO 11.775, d e 17 de setembro de 2008 , com a
redação dada pelo art. 4 5 do projeto;

sO NO AO

[001 .075J

· § 2e do art 4 2 da lei nO 11.77 5 , de 17 de se\embro de 200B, com a
redação dada pelo art. 45 do proje to;

sCJ NOA U

[00 1.0 76J

· § 3° do art. 42 da l ei nO 11.775, d e 17 de setembro de 2008, com a
redação d ada pelo art. 45 do proj eto ;

sO NO AO

[001 .0 77J

· § 13 do a r!. 5° da lei nO 12.716, de 21 de sete m b ro de 2012, com a redação

sO NO AO

[001 .078J

• ar!. 5°·A da Lei nO 12.7 16, de 2 1 de setembro de 2012 , com a redação
dada pelo art. 46 do projeto ;

sO NO AO

[001 .079J

• "caput" do art. 47;

sO NO AO

[001 .080J

· pa rágrafo (j nico do art. 47 ;

sO NOACJ

[001.081J

• "caput" do a rt. 48 ;

sO NO AO

[001082J

· § 1° do art. 48;

sO NO AO

[001.083J

· § 2 do art. 4S;

S:J NO AO

[00 1.084J

- § 3° do art . 4 8.

sO NO AO

[001.085J

•

~caput ~

dada pelo art . 46 do projeto;

0
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Item 2
Veto To tal nO27, de 2013
- Vel o Tot",1I n" 27, dH 2013, ao Projl::tl o dH Lei do Sem:ldo nO 198, de 2007 (nO
200;2012- Complementar, na Cãmara dos Deputados ), que "Acrescenta §
2" ao art. 1" da l ei Complementar n" 110, de 29 de j unho de 200 1, para
estabelecer prazo para a extinção de contri bu ição saciar.

s ...J NO AO

[002)

S ...J NO AO

[003)

Item 3
Veto To tal n" 28, de 2013

- Veto Total n" 28 , de 2U 13, ao Projeto de Lei do Senado n" 392, de
2008 (nO 6127/2009. na Cãmara dos Deputados) , que "Altera o § 3" do
ar!. 7 1 dél lei n" 11.355, de 19 de ou tubro de 2006, FXi(H incluir, en lrt:t os
servidores que uesenvolvl::tm alividadl::ts exclusivas de ESléldo , os servidores
do Plano de Cam:lira e Cargos da Fundaçao Ins tituto Brasi leiro dH Gl:tografiél
e Estatística - IBGEft .

Item 4

Ve to Parc ial n" 29, de 2013
- Veto Parcial nO 29 , de 20 13, ao Projeto de Lei da Ct1mara n° 39, de 2013
(n" 6.826/20 10, na Casa de origem), que "Dispõe sobre a responsabilizaçào
administrativa e civil de pessoas juridicas pela prática de atos contra a
administraçào pú blica . nacional ou estrangeira, e da outras providências'·.

o S im para l odos os dispositl .... o s des te ite m.

[004 .5J

O Nào p a ra tod o s o s dispo siti ....o s deste ite m.

[004 .N)

O

[004.A)

A b ste nção p a ra to d o s o s dispos itivos deste item.

- § 6° do art. 6°;

S ...J N O A O

[004.00 1)

- inciso X do ar!. 7°

s ...J N O A O

[004 .002)

- § 2° do art. 19;

S

.J

N

O

A

O

[004.003)

Item 5

Veto To ta l nO30, de 201 3
- Veto Total n° 30, de 20 13, ao Projeto de Lei do Senado n° 244, de 2009 (n°
5.64912009, na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre a condiç1'io de
perito oficial dos papiloscopistas em suas perícias especif icas e da outras
prOVidências".

s ...J NO AO

[005)

s ...J NO AO

[006)

Item 6

Veto To ta l nO31, de 2013
- Veto Total n° 31 , de 20 13, ao Projeto de Lei da Cãmara n° 83, de 2007
(n° 7 .320/2006, na Casa de origem), que "Altera a Lei nO 11.282, de 23
de fevereiro de 2006 , que anistia os trabalhadores da Empresa Bras ileira
de Correios e Telégrafos - ECT punidos em razào da participaçOo em
movimento grevista".
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Item 7
Veto Parcial n' 32, de 2013
• Veto Parcial n' 32, de 2013, ao Proleto de Lei da Cámara n' 9B, de 20 11
(n' 4,52912004, na Casa de origem), que "Institui o Estatuto da Juventude e
dispõe sobre os direitos dos jovens, os principios e diretrizes das políticas
públicas de Juventude e o Sistema Nacional de Juventude · SINAJUVE",

OSim para todos os dispositivos deste item .
ONão para todos os dispositivos deste item.
OAbstenção para todos os dispositivos deste item.

1007,S]
IOO7,N]
IOO7,A]

. § l ' do art, 11;

sO NO A.J [007,00IJ

· § 2'do Hrt, 11 ;

sO NO A.J [007.002J

· § 2' do art, 45

sONIJA .J [007,003J
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Concedo a palavra ao Senador Valdir Raupp,
pela ordem.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB
– RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pelo que foi acertado na CCJ do Senado Federal, quando aprovamos o SCD nº 98, de 2002, de
autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, abrimos a
possibilidade de se criarem mais alguns Municípios,
e acho isso justo, porque não podemos ficar mais de
18 anos sem criar um único Município no Brasil, num
País que se está desenvolvendo ainda, sobretudo na
Região Norte do Brasil. Há distritos a 300km da sede
do Município, distritos esses com mais de 20 mil habitantes, sem estrutura nenhuma. Logo, esses distritos merecem se emancipar, sob pena de ficarem no
isolamento o resto da vida. Todas as cidades que hoje
são organizadas, a grande maioria delas, foram, um
dia, distritos que tiveram o direito de se emancipar. Por
isso, é o que defendo.
Com as regras muito rígidas que nós aplicamos,
no máximo, 120 novos Municípios serão criados. Existem as fusões também em grande quantidade, de acordo com as duas cidades que concordam com as fusões
de áreas geográficas de Municípios. Os distritos ficam
bem mais próximos de determinado Município e, por
isso, são atendidos por outra cidade quando pertencem a outro Município. Isso acontece em quantidade,
sem prejuízo nenhum para a União nem mesmo para
os Municípios. Então, eu defendo isso.
Creio que, neste momento, todos os Líderes concordem com a votação do SCD nº 98, de 2002.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Valdir Raupp pede
que nós coloquemos na pauta o projeto de lei que
cria Municípios. Não há, evidentemente, acordo para
a apreciação desse projeto de lei. Portanto, esse projeto de lei não está na pauta. É evidente que, se não
houver objeção da Casa, colocaremos esse projeto na
pauta. Esse projeto, certamente, terá uma repercussão negativa contra o Senado, em função da criação
de novos Municípios.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de comentar justamente isso, porque
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muita gente está falando sobre isso sem ter lido esse
projeto. Se o projeto tivesse sido lei há alguns anos,
mais de dois mil Municípios não teriam sido criados.
Afora isso, o projeto trata de fusão – em São Paulo, mais
de 100 Municípios desejam fazer fusão – e também de
incorporação. Então, não é um projeto para fazer farra
de criação. Ao contrário, ele estabelece critérios mais
rígidos, que nunca aconteceram no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Jarbas Vasconcelos
e o Senador Mário Couto estão devidamente inscritos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, tive a ocasião de expressar, na reunião de Líderes que V. Exª convocou na semana passada, minha
opinião sobre a oportunidade de votarmos esse projeto.
O Senador Valdir Raupp apresentou, na Comissão
de Constituição e Justiça, voto que teve meu apoio, um
voto rigoroso que estabelece exigências sérias. Desse
modo, nada tenho contra o mérito do projeto. E jamais,
como Senador, iria me opor à votação de projeto de
autoria de um colega. Acho que é um direito sagrado
do Parlamentar levar a votos uma proposição sua –
no caso, trata-se da proposição do Senador Mozarildo
Cavalcanti.
A minha objeção, naquele momento, a qual mantenho ainda, Sr. Presidente, é quanto à oportunidade
da votação desse projeto, dada a situação fiscal complicada que o nosso País atravessa, e especialmente
complicada no âmbito dos Estados e dos Municípios,
uma vez que a União não está sujeita à Lei de Responsabilidade Fiscal e tem à sua disposição a criatividade
imensa daqueles que fazem a maquiagem das suas
contas. Em razão dessa conjuntura, não considerava
oportuna a votação. E a considero ainda inoportuna.
Por essa razão, vou votar contra, o meu voto,
no momento oportuno, será contrário, mas respeito o
projeto, seu autor e relator, respeito as aspirações daqueles que querem vê-lo aprovado. Apenas considero,
na minha opinião pessoal – não é essa a opinião da
Bancada do PSDB–, que não é oportuna a votação do
projeto neste momento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Jarbas Vasconcelos,
com a palavra, V. Exª.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente,
não sou Líder de Partido, mas V. Exª, ontem, foi muito
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claro quando disse que sobre essa matéria não havia
entendimento do Colégio de Líderes. Então, acho que a
Mesa deveria, no mínimo, ouvir novamente os Líderes.
Essa é uma matéria polêmica –concordo com V.
Exª –, altamente polêmica. Eu, por exemplo, ainda não
formei minha opinião.
O Senador Mozarildo, que é uma pessoa por
quem tenho muita admiração, disse que muitos não
conhecem o projeto. Por isso, acho que seria o caso
de estudarmos isso, e de V. Exª fazer uma consulta novamente, democraticamente, e reabrir essa discussão
com os Líderes da Casa.
Eu queria só mais um minuto de V. Exª para deixar registrada não a nossa estranheza, mas o nosso
descontentamento com o voto que o Ministro Celso de
Mello acabou de proferir, desempatando matéria de
alta relevância na Suprema Corte. Ele admitiu o recebimento dos embargos infringentes, e, assim, vamos
ter, praticamente, um novo julgamento do mensalão.
Com ênfase, o ministro Celso de Mello, ressaltou
como um grande jurisconsulto, grande constitucionalista, uma figura, cuja imagem é das mais degradadas
neste País: a famigerada figura de Alfredo Buzaid, ex–
Ministro da Justiça (1969-1974) e do Supremo (19821984) na época da ditadura militar. Estamos diante
de um Ministro que, de repente, se coloca na vitrine
nacional dos acontecimentos e enaltece uma pessoa
que foi um sabujo de prestezas à ditadura militar, que
se prestou a vários e vários casos, os mais hediondos, os mais infelizes que se pode associar a um ser
humano. Assim fez Alfredo Buzaid, defendendo tortura, escondendo listas de desaparecidos e de mortos,
colocando-se abertamente a favor do regime de força,
contra o Estado de direito. Essa figura agora é enaltecida exatamente pelo decano do Supremo Tribunal
Federal do Brasil ao proferir seu voto.
Eu quero deixar apenas registrada, Sr. Presidente,
a minha estranheza, o meu repúdio e o meu protesto
diante dessa citação infeliz do decano da Suprema
Corte do País.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu não vejo onde está o desgaste do Senado ao
votar essa matéria. Não vejo, sinceramente, Presidente.
Desgaste do Senado seria a demora na apreciação do voto aberto. Esse seria o desgaste do Senado,
esse seria o principal desgaste do Senado. Nós deveríamos apreciar hoje o voto aberto, aberto em todas
as situações.
(Soa a campainha.)
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Eu não vejo onde está o desgaste do interiorano.
Por exemplo, no meu Estado, Castelo de Sonhos,
fica a 1,2 mil quilômetros do Município Altamira. V. Exª
acha justo que esse povo permaneça subjugado a 1,2
mil quilômetros de distância, Presidente?
Outra coisa, Presidente, não sei hoje nem onde
estou quando falo em gasto nacional, nem quem sou,
quando falo em gasto nacional. Acabaram de absolver
os mensaleiros, Presidente! A Pátria está ferida, Presidente! Os Poderes estão perdendo a honra e a moral,
Presidente! O Brasil se afunda, Presidente!
Por que não podemos votar um simples projeto,
que não obriga todos os Municípios a serem antecipados? Há um estudo preventivo, há um estudo antecipado para viabilizar a emancipação de cada Município. É o brasileiro pobre, é o brasileiro que vive nas
distâncias, é o brasileiro que quer se defender. Por
que isso é imoral?
Imoral é o que acabou de ver a Pátria. Imoral é
o que acabamos de assistir na TV Justiça. Imoral é
dizer aos brasileiros que, nesta Pátria, hoje, pode-se
roubar à vontade, que ninguém vai preso, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 35, de 2011, que teve como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o
inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da
Constituição Federal, a fim de tornar privativa
do Senado Federal a competência para decidir
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, o Relator dessa matéria foi o Senador Jorge Viana,
que emitiu, na Comissão de Constituição e
Justiça, um parecer favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
Discussão da proposta de emenda à Constituição. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a proposta
de emenda à Constituição, declaramos encerrada a
discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa, para prosseguimento da discussão.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício, concedo a
palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, nós, cearenses, que somos amantes da liberdade, das boas letras e do direito
à informação, perdemos hoje uma grande matriarca.
Refiro-me, na melhor e mais carinhosa acepção da
palavra “matriarca”, ao falecimento de Lúcia Dummar.
Dona Lúcia, como ficou carinhosamente conhecida ao longo de seus 96 anos, é filha do fundador do
jornal O Povo, Demócrito Rocha. Tinha 11 anos quando
seu pai fundou O Povo. Dizia ela: “Herdei do meu pai
essa qualidade de ser amiga da liberdade”, recordava em certa época. Fibra e princípios que Dona Lúcia
certamente soube manter e, principalmente, honrar
e transmitir à família, como mostra a história de um
dos principais jornais regionais do Brasil, pois foi seu
filho, Demócrito Rocha Dummar, neto do fundador,
que, durante 45 anos, manteve a luta que é administrar uma empresa de comunicação. E a história mostra
que com sucesso, pois, atualmente, além do jornal, o
grupo compreende 4 emissoras de rádio, a TV O Povo
e a Fundação Demócrito Rocha, orgulhosamente administrada por sua neta, a jornalista Luciana Dummar.
A vida de Dona Lúcia também mostra como a força de vontade, o desprendimento e a iniciativa pessoal
são importantes na vida das famílias.
Com 6 filhos pequenos e viúva aos 38 anos, Lúcia,
que era formada pela escola normal, deu um passo à
frente do seu tempo e assumiu o desafio de ser professora no jardim de infância. Lá, contando histórias
e cantando, desenvolveu e estimulou a imaginação e
o crescimento de centenas de cearenses.
Com a 2ª Grande Guerra Mundial e a necessidade
de informações sobre o assunto, Dona Lúcia trocou o
colégio Lourenço Filho pela tradução de notícias, que
chegavam tanto em Francês como em Inglês, para o
jornal O Povo.
Amizade, respeito, compromisso e um legado de
defesa da liberdade de expressão são qualidades que
permearam toda vida de Lúcia Dummar e que devem
ser reverenciadas e seguidas pelas novas gerações.
Sr. Presidente, nós, cearenses, estamos de luto,
ao mesmo tempo em que rogamos a solidariedade à
família da nossa Lúcia Dummar e da minha querida
amiga Luciana Dummar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, solicito a V. Exª
permissão para usar a palavra para uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra a V. Exª
para uma comunicação inadiável, na forma do Regimento Interno do Senado Federal.
O requerimento do Senador Eunício será encaminhado à família na forma também do que manda o
Regimento que nós façamos.
Com a palavra, o Líder Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, assumo a tribuna neste momento na
condição de Líder do Partido Socialista Brasileiro para
comunicar a decisão tomada pela Comissão Executiva
Nacional do Partido Socialista Brasileiro, hoje, de entregar todos os cargos que ocupa no Governo Federal
e deixar de participar do Governo Federal.
A decisão contou com a aprovação de todos os
presentes na reunião, com exceção do Governador Cid
Gomes, que disse concordar com o inteiro teor da nota
e da posição, apenas ressalvando que entendia que
não era o momento adequado para fazê-lo.
Quero registrar que, desde 1989, o PSB vem
construindo a Frente Brasil Popular. Fomos o primeiro partido, naquele momento, a apoiar a candidatura
do Presidente Lula. Tivemos a honra de participar do
governo do Presidente Lula, quando se fez vitorioso,
e compartilhamos todas aquelas conquistas em benefício da população brasileira.
O PSB sempre se portou com muita correção,
com muita dignidade, e nunca condicionamos o nosso apoio ao Governo à questão de cargos, à questão
de liberação de emendas. Sempre colocamos o interesse nacional acima de qualquer coisa. Foi assim
que, no ano de 2010, ao entendermos que naquele
momento deveríamos todos nos somar a candidatura
da Presidenta Dilma Rousseff, retiramos a candidatura do então presidenciável Ciro Gomes, que, naquele
momento, contava com 16% de intenção de votos nas
pesquisas. Fizemos isso a partir de um amplo debate
democrático no partido, e ficou demonstrado que era
uma decisão correta. Elegemos a Presidenta Dilma, e
o PSB foi o partido, no campo da esquerda, que mais
elegeu governadores no País, 6 governadores.
Há uma discussão intensa na militância do Partido Socialista Brasileiro, que legitimamente pleiteia
o lançamento de uma candidatura a Presidente da
República. Temos um nome que reúne todas as condições para isso.
O Governador Eduardo Campos, governador
melhor avaliado no Brasil, foi ministro no governo do
Presidente Lula, ministro da Ciência e Tecnologia.
Conquistou o reconhecimento de toda a comunidade
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científica, de todo o setor produtivo, é reconhecida a
sua capacidade de diálogo, exercida como Líder na Câmara dos Deputados, e é reconhecida sua capacidade
de gestão como governador melhor avaliado do Brasil.
Nós percebemos, Senador Moka, Senador Pedro Taques, que a simples possibilidade de o Partido
Socialista Brasileiro ter uma candidatura a presidente
da República – e sempre dissemos que o momento
adequado de discutir candidaturas e decidir candidatura seria o ano de 2014 –, a simples possibilidade
disso passou a provocar constrangimentos, e passamos a perceber que setores do Governo e setores dos
partidos aliados passaram a utilizar a imprensa para
pressionar o Partido Socialista Brasileiro.
Nós não aceitamos esse tipo de pressão e nos
sentimos muito à vontade para tomar uma decisão
que, temos convicção, vai elevar o nível do debate no
nosso País.
Entendemos que um partido que elegeu 6 governadores, um partido que mais aumentou o número
de prefeitos eleitos na última eleição, que teve o maior
número de prefeitos reeleitos no Brasil, que elegeu o
maior número de prefeitos de capital, que tem os governadores mais bem-avaliados no Brasil, que tem os
prefeitos de capital mais bem-avaliados no Brasil, tem,
sim, o legítimo direito de discutir a possibilidade de ter
uma candidatura à Presidência da República. Isso é
legítimo no sistema democrático, no sistema eleitoral
de dois turnos.
Portanto, essa nossa decisão deixará mais à
vontade todos: deixará mais à vontade a Presidenta
Dilma – e nós continuaremos votando aqui como sempre votamos, a favor do interesse nacional – e deixará
o PSB mais à vontade para tomar as suas decisões.
Portanto, eu peço licença a V. Exª, Sr. Presidente,
para ler a nota oficial, a carta encaminhada à Presidenta da República, pelo Presidente Eduardo Campos,
entregue pessoalmente à Presidenta. E já agora entregue nas mãos da Presidenta, eu posso tornar pública
a carta do Partido Socialista Brasileiro.
Senhora Presidenta,
Desde 1989, quando da criação da “Frente
Brasil Popular”, o Partido Socialista Brasileiro
integra, juntamente com o Partido dos Trabalhadores e outros do campo da esquerda, a
base política e social que, durante as sucessivas
eleições presidenciais de 1989, 1994,1998 e no
segundo turno de 2002, apoiou e, finalmente,
levou à Presidência da República, o companheiro Luís Inácio Lula da Silva, cujo governo
contou com nossa participação, colaboração
e sustentação, no Executivo e no Parlamento.
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Convidado a ocupar funções governamentais, nosso Partido contribuiu para os avanços econômicos e sociais proporcionados ao
País pelo governo do honrado Presidente Lula,
dedicando seus melhores esforços e sua total
lealdade nos momentos mais difíceis dos oito
anos de mandato.
Em março de 2010, embora contássemos
com um pré-candidato à presidência da República e fosse desejo manifesto de nossa base
e das lideranças do partido o lançamento de
candidatura própria, o PSB, a partir de uma
profunda reflexão e discussão política com
o companheiro Lula, abdicou dessa legítima
pretensão e decidiu integrar a frente partidária
que apoiou a candidatura de Vossa Excelência
à Presidência da República.
Quando da formação do governo, Vossa Excelência convidou-nos para discutir nossa participação, ocasião em que manifestamos a
possibilidade de apoiar sua administração sem
necessariamente ocupar cargos. Vossa Excelência, entretanto, expressou o desejo de quadros
do PSB na Administração, com o que concordamos sem apresentar condicionantes.
Neste momento, temos sido atingidos, sistemática e repetidamente, por comentários e opiniões, jamais negadas por quem quer seja,
de que o PSB deveria entregar os cargos que
ocupa na estrutura governamental, em face da
possibilidade de, legitimamente, poder apresentar candidatura à Presidência em 2014.
Longe de receber tais manifestações como
ameaça, o Partido Socialista Brasileiro – que
nunca se caracterizou pela prática do fisiologismo – reafirma seu desapego a cargos e
posições na estrutura governamental, e reitera que seu apoio a qualquer governo jamais
dependeu de cargos ou benesses de qualquer
natureza, e sim do rumo estratégico adotado
que, a nosso ver, deve guardar identidade com
os valores que alicerçam a trajetória política do
nosso Partido. Nossas divergências, todavia,
não impediram nosso apoio ao governo de
Vossa Excelência, mas pretendemos discutir
com a sociedade, de forma mais ampla e livre.
O Partido Socialista Brasileiro, nos seus 60
anos de presença na vida política nacional,
jamais transigiu ou negociou suas convicções
e seus ideais programáticos.
Com longa tradição na luta pela democracia e
pela justiça social, o PSB participou ativamente
de importantes momentos da vida nacional,
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como a memorável campanha do “petróleo é
nosso”, a luta pela reforma agrária, a luta petas
“Diretas-já” e pela democratização do País.
Sempre nos inspiraram exemplos como os de
nossos companheiros João Mangabeira, Hermes Lima, Barbosa Lima Sobrinho, Evandro
Lins e Silva, Antônio Houaiss, Miguel Arraes
e Jamil Haddad.
É justamente pelo apego a essa história que
o partido, nos últimos anos, vem merecendo
o reconhecimento da sociedade brasileira refletido no seu crescimento nas sucessivas vitórias eleitorais.
Por todas essas razões, o PSB vem à presença de Vossa Excelência, formalmente, declinar
de sua participação no Governo, entregando os
cargos que ora ocupa, ao mesmo tempo em que
reafirma que permanecerá, como agora, em sua
defesa no Congresso Nacional. Esta decisão
não diz respeito a qualquer antecipação quanto
a posicionamentos que haveremos de adotar no
pleito eleitoral que se avizinha, visto que nossa
estratégia – que não exclui a possibilidade de
candidatura própria – será discutida nas instâncias próprias, considerando nosso programa e
os mais elevados interesses do País e a luta
pelo desenvolvimento com igualdade social.
Essa é a nota, Sr. Presidente, com o posicionamento oficial da Comissão Executiva Nacional do PSB.
Ouço o Senador Pedro Taques, a Senadora Lídice
e, em seguida, o Senador Waldemir Moka.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT –
MT) – Se V. Exª me permitir, eu queria fazer a permuta
com a Senadora Lídice, que é do PSB. Depois, eu falo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – À vontade, Senadora Lídice.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT –
MT) – Eu quero falar depois.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Se nós pudermos fazer um encaminhamento diferente, talvez seja melhor.
Eu garantirei, com aquiescência dos Senadores,
a palavra à Senadora Lídice e, em seguida, ao Senador
Pedro Taques, e retomaremos a Ordem do Dia.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, eu estou
aqui também para falar.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Apenas o Senador Waldemir
Moka, Sr. Presidente, porque solicitou...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A V. Exª também, Senador Valadares.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – DF) – Agradeço, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Talvez seja melhor, Senador
Rodrigo.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata, para
uma comunicação inadiável.
A Srª Lídice da Mata (Bloco Apoio Governo/PSB
– BA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Sr. Presidente, para saudar o Senador
Rodrigo Rollemberg, que neste momento, exercendo a posição de Líder do nosso Partido, lê a nota da
nossa Executiva, reunida hoje pela manhã, que toma
uma decisão importante, importante para o Brasil e
importante para a história do PSB. É uma decisão,
sem dúvida nenhuma, difícil, pela nossa relação política de construtores deste Governo, desde o primeiro
governo do Presidente Lula até os dias atuais, mas
uma decisão consciente de que a história do PSB nos
obriga a ter uma atitude que não deixe dúvidas para
a população brasileira da nossa independência, da
nossa dignidade e, principalmente, da nossa atuação
política sem vinculação com qualquer tipo de apego a
cargos governamentais.
Portanto, quero parabenizar V. Exª que neste
momento faz essa leitura do documento do Partido
e dizer da importância dessa posição que o PSB nacional tomou.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Lídice
da Mata. É uma honra ser Líder de uma bancada que
tem V. Exª como uma das grandes expoentes.
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT
– MT) – Senador Rodrigo, quero cumprimentar V. Exª
como Líder do PSB e cumprimentar o seu partido, o
Presidente do PSB, o Governador Eduardo Campos.
Porque partido não pode ser chantageado, as pessoas
não podem ser chantageadas. Cargos são importantes, mas um partido político é muito maior do que os
cargos que ele ocupa. O PSB está dando exemplo. Eu
aqui, desde o início do meu mandato, tenho defendido que o meu Partido, o PDT, não precisa de cargos
para apoiar a Presidente da República – não precisa
de cargos. Partido que precisa de cargos é partido
fisiologista, partido clientelista, partido que faz do patrimonialismo o seu instrumento de atuação. Eu quero cumprimentar V. Exª e expressar uma inveja cristã
do PSB – uma inveja cristã –, porque o PDT deveria
tomar o mesmo caminho que V. Exª. Aliás, eu defendi
isso hoje, na reunião dos Deputados e Senadores do
PDT, defendi o caminho que o partido de V. Exª está
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tomando. Parabéns ao Governador Eduardo Campos
e a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Pedro
Taques, sempre ouvi as palavras de V. Exª.
Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS)
– Senador Rodrigo Rollemberg, eu percebo o orgulho
de V. Exª nessa tribuna, orgulho exatamente de poder
liderar um partido e uma bancada que tem, na figura da
sua liderança maior, essa personalidade política que é
o Governador Eduardo Campos. Eu tenho certeza de
que uma decisão como essa, politicamente, é extremamente difícil. Se não fosse o Governador Eduardo
Campos, que conhecemos, um homem determinado,
corajoso e com desprendimento, o que o credencia,
sem sombra de dúvida, a galgar posições que, tenho
certeza, o País inteiro... No momento em que ninguém
abre mão de nada, ele vai e entrega todos os cargos
do PSB, como quem diz: “Está aqui a demonstração
de alguém que tem desprendimento para isso”. Parabéns a V. Exª e parabéns ao PSB.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Moka.
V. Exª sabe do apreço e da admiração que tenho por
V. Exª. As palavras de V. Exª significam muito para nós.
Ouço, com muita alegria, o nosso sempre Líder,
Senador Valadares.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco Apoio
Governo/PSB – SE) – Senador Rodrigo Rollemberg,
essa postura do PSB, que se reuniu e aprovou a nota
que acaba de ser lida por V. Exª, não é a primeira vez
que acontece no âmbito do nosso Partido. Logo no início das negociações para a composição do Governo,
o PSB aprovou uma resolução com o mesmo objetivo,
afirmando que apoiava o Governo da Presidenta Dilma,
sem a necessidade de participação de seus membros.
Entretanto, a Presidenta Dilma fez questão de convocar para o seu Governo dois ministros da maior competência: Leônidas, do Ceará, e Fernando Coelho, do
Estado de Pernambuco, respectivamente, na Secretaria
de Portos e no Ministério da Integração, na certeza de
que o nosso Partido podia – e pode – bem contribuir,
da melhor forma, para o sucesso do Governo da Presidenta Dilma, como de fato vem acontecendo ao longo de todos esses anos, em que os nossos ministros,
com os seus assessores, demonstraram não só fidelidade e lealdade ao projeto do Governo como também
competência na condução de todos os seus projetos.
E, lá na reunião, senti um ambiente calmo, tranquilo,
não vi nenhum radicalismo por parte dos membros da
Executiva Nacional do PSB, apenas essa necessidade de ratificar o pensamento do PSB, que é um parti-
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do que construiu uma história, que está participando
do Governo da Presidenta Dilma, até este momento,
porque também construiu esse caminho, esse espaço, através de vitórias sucessivas, ao lado de Lula e,
depois, da Presidenta Dilma. Portanto, sem nenhum
radicalismo, sem nenhuma desfaçatez, sem nenhum
motivo para pisar em ninguém, o PSB entrega os cargos à Presidenta Dilma. Eu disse, na reunião que, no
governo democrático presidencialista, só um cargo é
permanente durante quatro anos, ou oito anos, se houver reeleição: o cargo de Presidente da República. Os
ministros são demissíveis ad nutum. Então, o fato de o
PSB entregar os cargos significa que a Presidenta da
República, que é a juíza da escolha da ação dos seus
representantes, é quem tem que decidir a permanência
ou a saída dos seus ministros. Na realidade, quando
V. Exª afirma, na nota aprovada, que o PSB quer se
afastar do Governo e continua apoiando o Governo da
Presidenta Dilma, não promove o rompimento público,
não está se afastando definitivamente do programa do
Governo Federal. Por isso, aprovamos essa nota, na
certeza de que a cordialidade entre os partidos políticos desta aliança deve persistir dentro do respeito
mútuo e deixando que a Presidenta da República governe este País sem nenhuma pressão de dentro ou de
fora, porque o Brasil está acima de tudo, está acima de
todos os partidos, de todas as vaidades, de todos os
interesses particulares ou partidários do nosso Brasil.
Portanto, meus parabéns! Agradeço a V. Exª o aparte.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Valadares.
Portanto, fica esse registro, Sr. Presidente, reafirmando o desejo do Partido Socialista Brasileiro de
contribuir com a elevação do debate sobre os grandes
temas de interesse nacional e se colocando legitimamente como um partido que tem capacidade, que já
demonstrou, seja no Parlamento, seja nos Governos
Estaduais, seja nos ministérios que ocupou, competência para isso.
Registro os nossos agradecimentos, nossos cumprimentos ao Ministro Fernando Bezerra Coelho, ao
Ministro Leônidas Cristino, pelo trabalho que desenvolveram, enfim, a todos os que compuseram essa equipe
ao longo destes anos, demonstrando, mais uma vez,
o nosso compromisso com o Brasil e com as causas
maiores do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, pela ordem.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
valho-me deste expediente para registrar a minha tristeza, que – eu sei – é de boa parte do Brasil, diante
da decisão que acaba o Supremo Tribunal Federal de
adotar, acolhendo os embargos infringentes e protelando uma decisão que o País esperava pudesse ser
definitiva no dia de hoje. Até porque, Sr. Presidente,
os argumentos daqueles que rejeitaram os embargos
infringentes são mais consistentes, plausíveis e mais
adequados sobretudo, que se somam ao imenso clamor popular de um país que deseja um novo tempo
em matéria de ética, de combate à impunidade e de
reabilitação da Justiça.
Essa infeliz decisão deixa a imagem de que a
Justiça é implacável com os pequenos, mas é extremamente generosa com os grandes, com os poderosos. Sem dúvida, é um momento de frustração, mas
nos resta, Sr. Presidente, desejar e, sobretudo, apelar
para que o Supremo Tribunal Federal adote procedimentos céleres para o novo julgamento e atenda às
expectativas do País, preservando a sentença inicial,
evitando a revisão das penalidades impostas, para que
o País possa comemorar uma mudança de rumos em
matéria de justiça no Brasil.
Essa é uma instituição poderosa. Essa é uma instituição basilar. Nela estão fincados alicerces básicos,
essenciais da democracia, e ela precisa reabilitar a
sua imagem, o seu conceito diante do povo brasileiro.
Celeridade agora é o que se pede, é o que se deseja, para que o julgamento se complete e, se possível,
atendendo às esperanças do povo brasileiro de manutenção da sentença e do seu cumprimento o mais
rapidamente possível, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra, pela
ordem, ao Senador Pimentel, ao Senador Wellington
Dias e ao Senador Flexa Ribeiro. Em seguida, nós vamos retomar a Ordem do Dia.
Com a palavra V. Exª, Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT
– CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde a Constituição de
1824 que o Brasil garante o duplo grau de jurisdição a
todo réu brasileiro. Se nós pegarmos a nossa legislação,
as decisões do Supremo Tribunal Federal e de todo o
Judiciário brasileiro de lá para cá, o réu sempre teve
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direito ao duplo grau de jurisdição. A exceção foi para
a AP nº 470. Se nós analisarmos até a AP nº 470, o
Supremo Tribunal Federal sempre declarou que só deveriam ser julgados lá os réus que têm foro privilegiado.
Mas, na AP nº 470, infelizmente, o Supremo Tribunal
Federal pegou um conjunto de réus que tinha direito
de ser julgado, inicialmente, pela primeira instância e,
a partir dali, garantiu a dupla jurisdição.
Esse mesmo Supremo Tribunal Federal, no mensalão do PSDB de Minas Gerais, resolveu separar os
réus que não tinham foro privilegiado. Mandou que
fossem julgados pela Justiça Federal de Primeira Instância, no Estado de Minas Gerais – e está correto. E
manteve no Supremo Tribunal Federal apenas os réus
que têm foro privilegiado, como é o caso concreto do
ex-Presidente do PSDB, ontem Senador e hoje Deputado Federal Eduardo Azeredo.
Da mesma maneira, no mensalão do DEM – que
ontem era PFL – aqui de Brasília, resolveu manter julgamento no STJ para os réus que têm foro privilegiado.
E mandou para a Primeira Instância, aqui de Brasília,
os demais réus que não têm foro privilegiado. Portanto,
a exceção foi para a AP nº 470.
Para resgatar a história do Poder Judiciário brasileiro, para assegurar o duplo grau de jurisdição, que
é previsto na Constituição brasileira e que é a tradição
do Supremo Tribunal Federal, é que vieram os embargos infringentes para o réu de Primeira Instância, que
lá deveria ser julgado, aquele réu que não tem foro
especial e que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de exceção, sem qualquer jurisprudência e nem
decisões posteriores, assim resolveu proceder.
O que nós queremos, Sr. Presidente, é que se
faça justiça, que se faça o julgamento de acordo com
as provas dos autos e não de acordo com o clamor
desse ou daquele meio de comunicação, como um
Ministro do Supremo Tribunal Federal fez questão de
dizer: ele julga não de acordo com as provas, não de
acordo com a sua consciência, mas a partir da pressão que alguns meios de comunicação fazem sobre o
Supremo Tribunal Federal.
Por isso, quero parabenizar a decisão do Supremo
Tribunal Federal, que resgata a sua história e, acima
de tudo, respeita o duplo grau de jurisdição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA) – Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Pela ordem, Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Há uma ordem aqui a seguir que
lerei para que fique, desde já, estabelecida: Wellington
Dias, Flexa Ribeiro, Caio Cunha Lima, Mário Couto,
Vital do Rêgo, Magno Malta e Walter Pinheiro.
Em função do precedente que abrimos, concedendo a palavra ao Líder Rodrigo Rollemberg, vou
conceder a palavra a todos, em seguida, retomaremos
a Ordem do Dia.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Se for para cair, eu caio, mas continuo
Cássio, viu?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Cássio Cunha Lima; perdão,
Cássio.
Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, ao ouvir aqui a fala, com certeza, do Líder
Alvaro Dias, temos a impressão de que a lei só pode
ter uma decisão. Ou seja, quando tínhamos o Tribunal
julgando aqui, aliás, prejulgando, condenando – as
pessoas já foram condenadas, as pessoas já foram
condenadas... Quantos já passaram por isto, de ser,
primeiro, condenado, para, depois, ter o direito de se
defender?
Nesse caso, sem nenhuma dúvida, o que o Supremo está dizendo hoje... E quero, aqui, saudar o Ministro Celso de Mello, sabe Deus sob que ambiente de
pressão fez, hoje, o seu corajoso voto, coerente com
a sua história e com o seu posicionamento dentro do
próprio Supremo. Aliás, um voto que nos permite ter a
convicção de que a Constituição será cumprida, que
as leis serão cumpridas; é um voto garantista. Isso é
importante, Sr. Presidente.
Então, veja só, temos uma situação, como disse
aqui o Senador Pimentel, de dois pesos e duas medidas:
no caso do chamado mensalão do PSDB, a fórmula é
uma, manda passar a partir da Primeira Instância; no
outro caso, vai para o STJ. Nesse caso da AP 470, já
direto ao Supremo.
Agora, qualquer cidadão tem direito a, no mínimo, três instâncias de julgamento. Tem direito a um
julgamento, uma revisão e tem, ainda, instâncias de
recurso. Às vezes, chega-se, quando vai ao Supremo,
a quatro oportunidades de se defender.
O que se desejava, nesse caso, era uma situação em que não houvesse sequer o direito da reanálise. Aliás, no próprio julgamento, nós tivemos ali vários Ministros contestando a existência de provas; ali
tivemos uma situação em que o que era verbalizado
não combinava, não estava expresso no processo, o
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que demonstra o ambiente em que ocorreu o outro
julgamento.
Eu quero aqui, Sr. Presidente, dizer que, independentemente de qual seja o resultado dessa revisão, eu acho que nós voltamos a ter as condições de
estabilidade, a certeza de que o Supremo tem Ministros que, em primeiro lugar, levam em conta o respeito, o compromisso com o País, o compromisso com
a Constituição.
Devo dizer que o próprio Senador Alvaro Dias é
autor da PEC 10, que aqui tramita. Uma PEC que, com
certeza, evitaria situações como essa e que conta com
o nosso apoio, que avaliamos deva ser considerada
para votação e aprovação.
Então, Sr. Presidente, é dentro desse ambiente
que eu quero aqui saudar, neste instante, o julgamento, independentemente – repito – dos próximos passos
que o Supremo venha a tomar, mas aqui a certeza,
a convicção de que a tese que sustentamos o tempo
todo prevaleceu. Ou seja, nós tivemos ali um julgamento claramente com muitos problemas e, agora,
temos a oportunidade de uma revisão. Seja qual for o
resultado, de condenar, de isentar, de reduzir pena ou
de aumentar, mas haverá uma oportunidade de julgamento noutro ambiente.
Eu lamento a forma como aqui se expressa. Quando o Supremo toma uma decisão que é pela condenação, aqui é só exaltação ao Supremo, é o melhor
tribunal do mundo. Quando ele, com base na Constituição, toma, concretiza uma decisão como a de hoje,
pela maioria dos seus membros, há condenação do
Supremo, há falta de confiança. Mas a nossa posição
é a mesma: nós confiamos no Judiciário brasileiro
e confiamos principalmente que a verdade sempre
vence. Então, quero aqui saudar o nosso País por ter
Ministros como o Ministro Celso de Mello, que tem a
coragem, no ambiente em que viveu, de fazer um julgamento coerente com a sua própria história, com a
sua própria posição, garantindo a confiança de que
teremos, sim, um julgamento justo, doa a quem doer.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra a V. Exª, pela
ordem, Senador Ricardo Ferraço.
Com a palavra, o Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Parlamentar Minoria/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Renan Calheiros, eu serei
breve. Apenas para saudar a presença na tribuna de
honra do Senado do Prefeito Valdemiro Coelho Júnior, que ninguém conhece por esse nome no Pará;
é o Prefeito de Ourém, no nordeste do nosso Estado,
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o Junhão, que estão aqui conosco, e também a Vereadora Ebi Potiguar, da Câmara Municipal de Ourém.
Sejam bem-vindos ao plenário do Senado Federal!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Cássio Cunha Lima.
V. Exª está inscrito, Senador Ricardo Ferraço; já
darei a palavra a V. Exª.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Parlamentar
Minoria/PSDB – PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há algo
estranho num país em que o Plenário do Senado se
transforma em torcida por decisão judicial. Há de se
estranhar os movimentos a que aqui assistimos, de um
lado e de outro, celebrando ou criticando o convencimento de um magistrado.
Tenho certeza de que o Ministro Celso de Mello
votou pelo seu conhecimento, no uso de suas prerrogativas e de sua autonomia como magistrado. Não podemos esquecer que os réus estão condenados, eles
foram condenados. E não podemos deixar de lembrar
que foi exatamente o Ministro Celso de Mello quem
proferiu um dos mais duros votos na condenação, sobretudo no item formação de quadrilha.
O que não é aceitável é que, mais uma vez, a
estratégia das lideranças do PT – que pessoalmente
têm o meu respeito –, querendo colocar todos no mesmo ambiente. Isso nós não podemos aceitar! Falam do
mensalão do Partido A, do Partido B, quando esses
processos não foram ainda julgados, comparando com
o verdadeiro e único mensalão, cujos réus foram condenados e estão definitivamente condenados. Não estamos aqui para celebrar se fulano vai dormir na cadeia,
ou se vai só à noite, se vai trabalhar de dia e dormir
no presídio à noite. Eu sou daqueles que não celebra
a desgraça alheia. Não comemoro a tragédia humana.
O que não se pode aceitar é essa prática reiterada, que vem de muito tempo, de tentar nivelar por baixo.
É impressionante como o Partido dos Trabalhadores
tenta nivelar por baixo a política brasileira. As acusações se repetem. Agora, mais uma crise no Ministério
do Trabalho, com uma ameaça pública do Ministro, que
está estampada nos jornais de hoje: “Se a Presidenta
me exonerar, vou abrir a boca” – ou algo que o valha.
“Vou fazer revelações impublicáveis.” Publique-se! Ou
exonere-se! O que não se pode é conviver com uma
República onde a Presidente fica refém de um Ministro
que promove uma chantagem pública, uma ameaça
pública, e fica por isso mesmo.
Então, algo de muito errado neste País está acontecendo, na sua conduta política, nas relações entre
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instituições. Não é este plenário o lugar mais adequado
para se celebrarem ou mesmo se criticarem decisões
de tribunais e, nesse caso específico, de um magistrado exclusivamente, que é o Ministro Celso de Mello.
Isso é exatamente o reflexo dessa cultura política
que precisa ser modificada no Brasil, dessas manifestações que estão nas ruas, e que farão, com certeza,
com o voto livre, soberano e consciente do povo brasileiro, as mudanças de que o nosso País precisa, a
partir da eleição de 2014. O povo brasileiro, de forma
autônoma, estará, com certeza, banindo essa prática,
repudiando essa conduta...
(Soa a campainha.)
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – ... para que nós possamos ter um País
que olhe para o futuro, olhe para o amanhã, e não faça
de cada gesto, até mesmo na desgraça alheia, motivo
de proselitismo político do mais torpe, como fizeram
agora os Líderes do PT.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
podem aqui no Senado falar o que quiserem – a democracia permite isso –, mas não se pode, em nenhum
momento, em ocasião qualquer, dizer que hoje o País
não está chocado.
O País hoje está chocado com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não adianta questionar. Houve
um desgaste profundo na Corte Suprema.
Ora, Presidente Renan Calheiros, a quadrilha
José Dirceu, a famosa quadrilha José Dirceu, Delúbio,
João Paulo, conhecida no Brasil inteiro, foi absolvida,
porque isso não vai dar mais em nada, Brasil, não vai
mais acontecer nada, Brasil!
Graças ao bom Pai, a esta santa que boto aqui
no meu paletó, N. Srª de Nazaré, hoje nós temos uma
TV Senado para mostrar a palavra de cada um Senador para a Nação!
Observe, Nação brasileira, aqueles que querem
proteger bandidos e ladrões desta Pátria! Observem
cada um, a palavra de cada um Senador, para que
eles, no futuro, possam ter a confiança ou não de cada
um brasileiro.
O que o Ministro Celso de Mello fez hoje foi simplesmente fazer com que a Nação brasileira sofresse
uma profunda decepção. Eu várias vezes, como Senador da República e pelo direito que o meu Estado
me deu por bondade de usar daquela tribuna, várias
vezes disse que não ia acontecer nada com essa qua-
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drilha que roubou o País, que desmoralizou a Pátria,
que passou meses e meses nos jornais, e não havia
mais nenhuma dúvida do pecado de cada um.
Respondam-me: por que o Maluf foi para a cadeia? Respondam-me: por que o Arruda foi para a
cadeia? Não existia naquela época, Sr. Presidente, os
recursos infringentes? Não, não é por isso, não. É porque eles não pertencem ao Partido dos Trabalhadores.
Se eles pertencessem ao Partido dos Trabalhadores,
não teriam sido presos! Enquanto este País for governado pelo PT, nenhum petista vai preso, pode fazer o
que quiser. Nenhum petista será preso, porque cada
um sabe o que o outro fez, cada um conhece o que
o outro fez.
Mexam! Tira, Dilma! Se tu tens coragem, tira o Ministro do Trabalho. Tira, Dilma, e muita coisa virá à tona.
Não há um mal, Brasil, não há um mal que não
traga um bem. Essa derrota do Supremo Tribunal Federal, essa derrota do País, a Nação está ferida! A Nação está magoada! Se alguém tiver dúvida, faça uma
pesquisa. O que a Nação quer é justiça, e hoje se fez
uma grande injustiça.
Eu falei e repito, eu falei muitas vezes daquela
tribuna que os mensaleiros não seriam presos, que
os mensaleiros seriam absolvidos. E não deu outra!
Sr. Presidente, a Nação acaba de sofrer um grande golpe, dia 18 de setembro. Um dia histórico! O dia
dos perdoados. Mas hoje é mesmo o dia dos perdoados e serviu para perdoar a quadrilha do PT.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, o Senador Ricardo Ferraço, apesar de ser o último aqui, está
pedindo insistentemente, e eu queria, com a aquiescência de V. Exª...
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Peço vênia a V. Exª, Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – ...
e ao Senador Vital do Rêgo.
Estamos tendo a honra de receber S. Exª o Chanceler Ministro das Relações Exteriores do Marrocos,
Sr. Saad-Eddine El-Othmani, que visita o Senado da
República após reuniões com autoridades do Poder
Executivo, na direção de fortalecer ainda mais os laços
não apenas econômicos, mas também os laços cultu-
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rais que nos unem ao Marrocos. Ele traz a presença
do Estado marroquino até o Senado da República.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, consideramos
uma satisfação que pudéssemos fazer o registro aqui,
em plenário, da presença de S. Exª o Chanceler do
Marrocos, o Sr. El-Othmani.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Ricardo Ferraço e registramos, com muita satisfação,
a presença aqui, no Senado Federal, do Chanceler
de Marrocos. A sua presença, como disse o Senador
Ricardo Ferraço, realmente significa muito para que
nós possamos consolidar os laços de amizade entre
os nossos dois países.
Muito obrigado a V. Exª pela presença.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP) – Pela ordem.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na pauta dos nossos trabalhos do dia de hoje,
está o PLC nº 99, de 2007, relatado pelo Senador Anibal Diniz, que trata de uma extensa matéria acerca de
trânsito no Brasil: equipamento, segurança, bicicletas,
estacionamento, pessoas deficientes. É um projeto que
o Senador Anibal Diniz tomou para si com a responsabilidade e a competência que lhe é peculiar. E nós
votamos e aprovamos na Comissão de Constituição
e Justiça.
Há outro assunto correlato, Sr. Presidente, que foi
motivo de votação hoje, cujo relatório tive a honra de
fazer, a respeito dos rachas, pegas, direção perigosa,
ultrapassagem temerária.
São dois assuntos correlatos: o PLC 99 e o PLC
26, de 2007 e 2013, respectivamente. Eu encaminho
a V. Exª a sugestão para votar ambos na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Magno Malta e, em seguida, ao Senador Randolfe e
ao Senador Anibal.
Pretendemos, na sequência, voltar à Ordem do
Dia.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a exemplo do Brasil inteiro e a exemplo
dos colegas Srs. Senadores, esta semana foi de muita
expectativa para o País. Todos nós vivemos uma grande expectativa, esperando, no dia de hoje, o voto do
Ministro Celso de Mello, que daria fim, aceitando ou
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não, à continuidade desse processo com os chamados
embargos infringentes.
Sr. Presidente, eu ouvi parte significativa da fundamentação do Ministro, lendo o seu voto. Um conhecimento jurídico vasto, um conteúdo vasto, de dar
inveja eu diria, Sr. Presidente. Mas a minha mãe, D.
Dadá, que era analfabeta profissional, me ensinou que
há momentos na vida em que a graça é maior do que
a lei. A minha mãe me contou uma história na minha
adolescência. Ela disse: “Meu filho, um dia a graça marcou um encontro com a lei, às 8 horas da manhã. E a
lei chegou faltando cinco minutos para as 8h, legalista,
certinha, estava lá. E a graça não chegou: 8h30, 10h,
meio-dia, 18h, meia-noite, o dia seguinte, dois dias. Com
três dias, a graça aparece. Quando a graça apareceu,
a lei começou a esbravejar, começou a gritar, chamá-la
de irresponsável, dando-lhe todos os tipos de adjetivos.
E a graça disse: ‘Pare, me ouça primeiro. Eu estava
vindo para cá, só que, no caminho, encontrei uma mãe
chorando, porque havia perdido um filho, e fiquei, dei
ouvidos àquela mãe. Encontrei alguém desesperado,
pensando em suicídio, alguém na prisão, alguém cheio
de angústia pelos seus traumas, e dei atenção a ele.
Por final, pertinho daqui, chegando, vi um moço muito
jovem, 33 anos, numa cruz. Ele estava só, e eu fiquei
ali. Fiquei por um tempo, para marcar com ele, dar a
ele o consolo de minha presença. Desculpe-me, você
chegou na hora, você é a lei’”.
Sr. Presidente, há momentos na vida em que a
graça é maior do que a lei. E este é um desses momentos, em que o exercício da graça teria que ser
muito maior do que o conteúdo jurídico. O conteúdo
jurídico do Ministro Celso de Mello e daqueles que votaram pela admissão dos embargos infringentes tem
embasamento, a cultura jurídica tem fundamento, mas
o grito da rua era outro, ainda é outro.
E digo a V. Exª: 2014 será uma eleição atípica,
e, infelizmente, o Governo terá seu pior cabo eleitoral
no próximo ano, os chamados embargos infringentes,
porque não houve entendimento. Eles não quiseram
ouvir, não quiseram entender, o nosso Supremo Tribunal Federal, com todo conhecimento que tem.
Reafirmo D. Dadá, minha mãe: há momentos na
vida em que a graça tem que ser maior do que a lei!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues,
com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, nesta manhã, a Comissão
de Constituição e Justiça aprovou, por ampla maioria,
a proposta de emenda à Constituição proveniente da
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Câmara dos Deputados que extingue o voto secreto
em todas as circunstâncias no Congresso Nacional.
V. Exª muito bem sabe que se encontra aqui, no
plenário da Casa, já pronta para voto, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 20, de autoria do Senador
Paulo Paim, que também acaba com o voto secreto em
todas as hipóteses no Congresso Nacional.
Diante dessa circunstância, Sr. Presidente, já havendo uma proposta de emenda à Constituição, pronta
para voto do Plenário da Casa, e tendo já a CCJ aprovado hoje uma outra proposta de emenda à Constituição, com igual teor, com ampla maioria de votos dos
membros daquele Colegiado, e ainda, tendo em vista
que a CCJ também aprovou a urgência, a recomendação de urgência, melhor dizendo, dessa proposta
de emenda à Constituição, pergunto a V. Exª: qual o
entendimento da Mesa sobre submeter à votação – e
espero que seja o quanto antes – essa proposta de
emenda à Constituição, que está encaminhada, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, já que
esta proposta de emenda à Constituição coincide com
a Proposta de Emenda à Constituição nº 20, já encaminhada aqui para o Plenário, e pronta para votar, do
Senador Paulo Paim?
É o questionamento, a pergunta que faço a V.
Exª e à Mesa.
Quero também fazer o registro, em complementação ao do Senador Ricardo Ferraço, da presença entre
nós de S. Exª o Chanceler de Marrocos. E conversava
há pouco com o Embaixador do Brasil em Marrocos
e com o Embaixador de Marrocos no Brasil, dizendo
que nunca é demais destacar que a primeira cidade
do meu querido Estado do Amapá, a cidade de Mazagão, fundada em 1773, foi uma cidade transladada,
na sua integralidade, da Mazagão africana. Então, o
nosso querido Estado do Amapá tem laços que o unem
a Marrocos: temos em comum uma cidade com a denominação de Mazagão e com uma relação histórica
com a Mazagão africana.
Faço esse registro e apresento esse questionamento a V. Exª, apenas insistindo sobre qual o entendimento da Mesa e sobre qual o encaminhamento diante
da proposta de emenda à Constituição, aprovada hoje
na CCJ, e que está com a recomendação de urgência
para ser votada, que acaba com o voto secreto em todas as circunstâncias no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, acho que já havia conversado com V. Exª.
O Senador Randolfe faz, eu diria, até, uma arguição
a V. Exª, para não dizer um questionamento. Contudo,
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eu queria, além de reafirmar aquilo que a Comissão
de Constituição e Justiça já havia deliberado na manhã de hoje, o que faço aqui de público a V. Exª e que
já foi feito, eu diria, diretamente em conjunto também
com o nosso Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça, Senador Vital do Rêgo, reafirmar, primeiro,
o fato de a gente ter aprovado a proposta de emenda
à Constituição, hoje, na CCJ, e, como é de praxe na
CCJ, com encaminhamento, inclusive, de urgência
para o Plenário.
Segunda questão, Senador Renan, que eu acho
que consubstancia esse nosso pleito para essa questão
entrar na pauta, é que, inclusive, na pauta do Plenário, encontra-se a PEC nº 20, se não me falha a memória, de autoria do Senador Paulo Paim, cujo teor é
idêntico ao da PEC aprovada hoje pela CCJ. Portanto,
mais um motivo ainda para que o pleito da CCJ possa
já constar da pauta da Ordem do Dia de amanhã, no
que diz respeito à apreciação da proposta de emenda à Constituição que trata do voto aberto no Poder
Legislativo – é bom frisar isso.
Até porque, Senador Renan, eu li as matérias
aqui pela Agência Senado, Senador Randolfe, e diversas delas insistem em dizer que nós aprovamos
uma emenda à Constituição que trata das decisões
do Congresso Nacional. Não! O Congresso Nacional,
Senador Renan, que é a Casa que V. Exª preside, trata de algumas matérias. E nós votamos o fim do voto
secreto para todas as matérias no Poder Legislativo.
Portanto, a matéria não é só para o Congresso Nacional; a matéria aprovada trata do Poder Legislativo, das
decisões do Poder Legislativo.
Então, eu conclamo V. Exª, agora mais em tom
de consulta, se V. Exª já poderia incluir na Ordem do
Dia de amanhã a proposta de emenda à Constituição
que foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e
Justiça, levando-se em consideração esses dois aspectos: primeiro, a atitude da Comissão de aprovar o
procedimento de urgência para a matéria vir a Plenário;
e, segundo, pelo fato de no plenário, inclusive, já constar matéria do nobre Senador Paulo Paim de igual teor.
Além disso, nós estamos no esforço de que V. Exª
foi também anunciador, o da tese da chamada pauta
especial ou do rito especial, e um dos temas que todos
nós, todos os Líderes e todos os Senadores, pleiteamos foi exatamente a entrada desse tema no chamado
calendário especial.
Portanto, eu invoco V. Exª a, se possível, adotar
esse procedimento, para que possamos começar a
contar prazo, já a partir da sessão de amanhã, para que
a matéria possa ser discutida e, consequentemente,
após as cinco sessões... Se o Plenário decidir pelo regime especial, pelo calendário especial, cessará esse
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período das cinco sessões; se não, nós votaríamos no
regime de urgência, obedecendo as cinco sessões para
discussão da matéria.
Esse, o pleito que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero comunicar...
Senador Pedro Taques, com a palavra V. Exª,
pela ordem.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, decisão de juiz tem que ser cumprida,
notadamente juiz do Supremo Tribunal Federal, que
é igual, no seu momento de decidir, ao juiz de direito
do menor Município do Estado, de qualquer Estado
da Federação. Decisão judicial se cumpre. Agora, na
democracia, decisão judicial pode e deve ser debatida
sim. Pode sim!
O Supremo Tribunal Federal, por cinco a cinco,
decidiu se cabem ou não os famosos embargos infringentes. E o Ministro Celso de Mello, um juiz absolutamente sério, decente, que deve merecer o respeito de
todos nós, está há 24 anos no Supremo Tribunal Federal.
Há 24 anos! Agora, na manifestação do Ministro Celso
de Mello, com todo o respeito ao seu cabedal, ao seu
abissal conhecimento jurídico, existe uma contradição.
A ideia é a seguinte: quem for condenado por unanimidade no Supremo Tribunal Federal terá direito ao duplo
grau de jurisdição através dos embargos infringentes?
Se não tem direito... Eu conheço parlamentar
condenado no Supremo Tribunal Federal de forma
unânime. Terá direito aos embargos infringentes? Se
a resposta for negativa, não terá direito aos embargos
infringentes, é uma injustiça. Se a resposta for positiva,
nós estaremos transformando o Supremo Tribunal em
decisões diversas até do que diz o Pacto de San José
da Costa Rica, porque o Pacto de San José da Costa
Rica diz: “Tribunal diferente”, tribunal diverso. E esta
Casa aqui, através da Lei nº 8.038, de 1990, revogou
o art. 333, inciso I, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal.
Lamentável a decisão, mas eu, como parlamentar,
tenho o direito constitucional de me manifestar sobre
essa decisão. Ela deve ser cumprida, mas é uma decisão lamentável, não do ponto de vista político, mas
do ponto de vista jurídico – do ponto de vista jurídico!
E não há que se falar que o Supremo Tribunal Federal
seja apenas um órgão jurídico. Hoje, a distância entre
o jurídico e o político, notadamente uma Corte constitucional como o Supremo Tribunal Federal é algo nano,
um angstrom, uma palavra que está na moda nesta
Casa. Portanto, o Supremo Tribunal Federal é, sim, um
tribunal político-jurídico. Ele não é partidário no sentido
de política partidária, mas é um tribunal, sim, político.
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A pergunta que se faz é a seguinte... Nós teremos um novo julgamento, serão sorteados um novo
revisor e um novo relator. Nesse novo julgamento, ele
terá direito aos embargos infringentes também? Nós
vamos, aí, numa tautologia, num raciocínio em círculo,
que nunca vai terminar. É aquela história: quem nasceu
primeiro, a galinha ou o ovo? Ah, foi o ovo! Mas veio da
onde? Da galinha. O ovo veio da... É uma tautologia,
um raciocínio em círculo. O Supremo Tribunal Federal
tem que encerrar o debate, encerrar o debate, porque
o debate já foi feito em mais de 50 sessões.
Expressando meu respeito ao Ministro Celso de
Mello, a quem todos devem respeito, mas o Supremo
hoje não andou no melhor caminho. Não foi uma tarde
histórica para o Supremo Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, só para lembrar: nós aprovamos hoje, na
Comissão de Constituição e Justiça, além desse projeto do fim do voto secreto ou da instituição do voto
aberto, como é chamado – e aprovamos ali também
o regime de urgência –, da mesma forma, também
relatado, de forma competente pelo Senador Vital do
Rêgo, nós aprovamos o projeto do chamado do “pega”,
do “racha”, que trata também do exame toxicológico, e
o aprovamos por unanimidade. É um projeto, graças a
Deus, que tem o total apoio aqui. E para ele também
nós pedimos regime de urgência, na Comissão de
Constituição e Justiça, para o plenário.
Assim, eu queria também pedir a V. Exª que considerasse a colocação desse projeto na pauta.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Na pauta de hoje? (Pausa.)
Na pauta de hoje é impossível, porque esse projeto nem chegou direito aqui na Casa.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI) – Não, Sr. Presidente, me perdoe. Minha
solicitação é no sentido de pautar esse projeto entre
as prioridades, pela sua importância.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós colocaremos, como pede
V. Exª, esse projeto na pauta como prioritário.
E, respondendo especificamente àqueles que
pediram preferência para votarmos a proposta de
emenda à Constituição que manda abrir os votos no
Legislativo, quero dizer que votaremos um calendário especial – estou aguardando o requerimento para
votarmos um calendário especial –, e vou pedir que,
nesse calendário especial, conste a tramitação conjun-
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ta das outras matérias correlatas que estão na Casa.
Assim, aguardo que seja mandado à Mesa a proposta
de calendário especial.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira
e, em seguida, Senador Eduardo Braga.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Pela ordem. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quando chegar o momento vou me
deter sobre o assunto, mas desde já, preventivamente,
quero dizer a V. Exª que não vejo sentido em votar-se
um calendário especial, uma tramitação atropelada,
sem o prazo das cinco sessões para que as coisas
amadureçam no Plenário, para matéria dessa natureza e dessa importância. Que se vote respeitando o
rito normal das emendas constitucionais. Não vejo a
menor razão em V. Exª alterar.
Peço a V. Exª que pondere sobre a gravidade
institucional dessa votação para que ela possa seguir
o rito normal das emendas constitucionais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro para cumprimentar V. Exª, porque esta
semana é a semana em que V. Exª fica mais jovem. V.
Exª completa anos e com muita saúde, com muita felicidade. Então, quero, aqui, em nome da Liderança do
Governo cumprimentá-lo, uma vez que segunda-feira
foi uma segunda-feira extremamente tensa em nosso
Plenário e, no dia de ontem, também tivemos um debate muito acalorado. Assim, aproveito este momento
para, em nome da Liderança do Governo, cumprimentar V. Exª pelo seu aniversario desejando muita saúde,
muita paz a V. Exª e a sua família.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Obrigado a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Mas, Sr. Presidente, quero também registrar
aqui, em Plenário, a apresentação do relatório pelo
Senador Vital do Rego, na Comissão de Constituição
e Justiça, no dia de hoje, do Plano Nacional de Educação. Há uma demonstração clara e inequívoca de
que o Governo tem todo o interesse no andamento do
Plano Nacional de Educação, no avanço dessa matéria, de acordo com o compromisso assumido na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada.
Na semana passada, pedimos que houvesse um breve
adiamento para esta semana, a fim de que a emenda
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sobre educação infantil pudesse avançar o relatório
da Comissão de Constituição e Justiça.
Quero aqui, portanto, registrar que o Governo
cumpriu seu compromisso, que o Relator Vital do Rêgo
entregou o relatório. Se o relatório não foi deliberado
no dia de hoje na Comissão de Constituição e Justiça,
isso não se deu por ação do Governo nem da base
aliada e muito menos do Relator Vital do Rêgo.
Quero aqui agradecer ao Senador Vital do Rêgo,
que apresentou prontamente o relatório. E, agora, estamos no aguardo da Comissão de Educação, que é
a Comissão de mérito nesta Casa, para que nós possamos, então, receber e votar neste plenário o importante Plano Nacional de Educação, que, obviamente,
tem repercussão para toda a educação no País e para
as futuras gerações.
Era esse o registro que eu queria fazer, mais
uma vez cumprimentando V. Exª, Senador Renan,
nosso Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Muito obrigado, Eduardo. Muito
obrigado mesmo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Suplicy e, depois, a Senadora Ana Amélia e o Senador José Agripino.
Em seguida, voltaremos à Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Também quero cumprimentá-lo pelo aniversário, Presidente Renan Calheiros. Meus cumprimentos!
Com respeito às observações do nosso professor
de Direito Pedro Taques, com quem sempre aprendemos todos os dias, eu queria dizer que o direito de defesa foi observado pelo Ministro Celso de Mello de uma
maneira que, tal como ele, eu também muito respeito.
Muito obrigado.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço a Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Sem revisão da oradora.) – Acho que o Senador Pedro
Taques foi citado. Ele, então, tem preferência.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – A senhora vai me desculpar, mas peço
a palavra, invocando o art. 14 do Regimento.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu darei a palavra ao Senador
Pedro Taques, na forma do art. 14 do Regimento.
Com a palavra, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o direito de defesa é
absolutamente sagrado. Ele é sagrado, mas o devido
processo legal, de que o direito de defesa é uma consequência, precisa ter limites. A chicana, a malandragem,
a picaretagem, tudo isso precisa ter limites. O direito
de defesa é algo que decorre da natureza humana, é
a irritabilidade. Se você encosta numa pessoa, ela vai
reagir, é a defesa. Agora, a defesa também precisa ter
limites. Não existem, ao menos em tese, direitos absolutos na Constituição da República. Quero expressar ao
Senador Suplicy os meus respeitos, mas até a defesa
tem limite, porque senão vira picaretagem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Obrigada, Sr. Presidente. Agora, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Tem a palavra a Senadora Ana
Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu queria reforçar
o argumento do Senador Eduardo Braga.
Primeiro, Sr. Presidente, quero também me manifestar quanto ao seu aniversário – já o fiz pessoalmente, por telefone, na segunda-feira.
Quero ainda agradecer ao Senador Vital do Rêgo
pela qualidade do trabalho que fez hoje na CCJ, especialmente por ter acolhido uma emenda do Senador
Francisco Dornelles, da Senadora Angela Portela e do
Senador Rodrigo Rollemberg.
A emenda do Senador Francisco Dornelles trata,
como a dos demais Senadores, de preservar aquele
trabalho tão caro, tão importante, tão relevante feito
pelas APAEs em todo o País. Como gaúcha, posso
testemunhar o que foi feito no Rio Grande do Sul e
o que continua sendo feito para dar uma educação
às crianças, aos jovens e aos adultos portadores de
necessidades especiais. As APAEs são um exemplo
no nosso Estado. O Senador Paim, o Senador Pedro
Simon, nós somos testemunhas do valor e da relevância disso.
Então, o relatório, na acolhida da emenda – e fiz
o pedido ao Senador Dornelles, porque não faço parte,
lamentavelmente, da grande e egrégia Comissão de
Constituição e Justiça –, foi um relatório absolutamente
adequado, preservando, preferencialmente, a questão
das entidades ou escolas regulares, preservando o
trabalho das APAEs.
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Muito obrigada, Senador Vital do Rêgo, pela relevância do serviço que V. Exª presta a todo o País,
especialmente às famílias com crianças portadoras de
necessidades especiais. Essas famílias se mobilizaram, o Brasil inteiro se mobilizou, e essa mobilização
deu esse resultado. Então, nós todos cumprimos com
o nosso dever, cada um fazendo a sua parte nesse
processo.
Presidente Renan, eu queria agradecer a relevância dessa matéria. Espero que, na semana que
vem, vencido o prazo de vista coletiva hoje na CCJ,
possamos votar, preservando exatamente o trabalho
das APAEs. Muito obrigada.
Depois farei referência ao grande tema da tarde
de hoje, que foi essa decisão do Supremo Tribunal
Federal em relação, talvez, a continuarmos por mais
sete anos sob um julgamento em que já houve, como
disseram vários Senadores, uma decisão e uma sentença. Mas isso faz parte da justiça. Falarei sobre isso
na hora em que eu for usar a tribuna.
Muito obrigada.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB
– AM) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador José Agripino
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, antes de começar a Ordem do Dia, aproveitando
a presença do Senador Eduardo Braga, eu gostaria de
fazer a V. Exª uma consulta e uma indagação.
Hoje, na CCJ, solicitei do Senador Vital do Rêgo
informação sobre quando é que seria apreciada na
CCJ a proposta do Orçamento Impositivo, que já foi
votada na Câmara e que já está no Senado, com Relatoria entregue ao Senador Eduardo Braga. Eu gostaria
de saber de V. Exª a quantas anda a intenção do Senado de trazer para o plenário, após – é claro – ouvir
na CCJ o Senador Eduardo Braga, esse importante
tema para o Poder Legislativo, que interessa a todos
os partidos que hoje são do Governo e que, amanhã,
poderão ser da oposição, e vice-versa. É uma questão
importante, decidida já na Câmara por larga margem.
E se impõe que nós votemos dentro do menor espaço de tempo possível, para que ele passe a vigorar a
partir do próximo ano.
Então, eu gostaria de fazer a consulta a V. Exª,
aproveitando a presença do Senador Eduardo Braga,
em quem confio por inteiro. Ele me havia dito que estava
debruçado sobre a matéria, elaborando um relatório, e
eu aguardo de S. Exª manifestação sobre o assunto,
que passo a V. Exª diretamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Eduardo Braga.
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB –
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveitando a colocação do nobre Líder Agripino,
informo a V. Exª grandes avanços que estamos construindo com relação à PEC do Orçamento Impositivo.
Ainda hoje, pela manhã, participamos de ampla
reunião, liderada pelo Vice-Presidente Michel Temer,
com o Senador Moka, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais, e com o Senador Humberto Costa,
que é o Relator da Subcomissão Especial que trata do
financiamento da saúde, juntamente com Líderes da
Câmara dos Deputados, bem como com Senadores
da Casa envolvidos com o tema.
Sr. Presidente, nós estamos diante de um momento muito especial. Amanhã, inclusive, teremos
mais uma sessão temática do Senado da República,
presidida por V. Exª, com a participação do Ministro
Padilha, da Ministra Miriam Belchior e de outros debatedores, ocasião em que debateremos temas voltados
ao financiamento da saúde.
Veja que nós estamos construindo uma proposta, sob a Liderança dos Senadores Moka e Humberto
Costa, que pode significar, Sr. Presidente, pela primeira
vez, a vinculação de recursos da União para a saúde,
com percentuais definidos da Receita Corrente Líquida
e com prazo para ser alcançado.
Portanto, diante da possibilidade de enormes
ganhos para a saúde, inclusive com a aprovação da
emenda apresentada pela Liderança do PMDB para
incorporarmos 50% das emendas impositivas para a
saúde e para o custeio, creio que esse tempo para
que possamos debater, no dia de amanhã, na comissão temática, no plenário do Senado, e construir uma
proposta definitiva de financiamento para a saúde tanto no Senado quanto na Câmara criará, portanto, as
condições políticas para uma decisão histórica que,
efetivamente, vai aumentar os recursos públicos da
União para o financiamento da saúde pública.
Portanto, em consideração às colocações do
nosso Líder Agripino, informo a esta Casa que estamos avançando. Se Deus quiser, na semana que vem,
teremos condições de apresentar esse relatório com
amplo entendimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB
– PR. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiramente, quero dizer que fiz um pronunciamento
sobre a questão da crise na Síria antes da Ordem do
Dia. Eu gostaria de pedir a V. Exª que parte dele fosse
dada como lida, porque, tendo em vista o tempo, não
consegui ler todo o meu pronunciamento.

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Em segundo lugar, quero parabenizar o Senador Vital do Rêgo pela relatoria do PNE. Esse é um
dos projetos mais importantes que tramitam no âmbito do Congresso Nacional. Trata-se da educação, de
darmos um rumo, para os próximos dez anos, para a
educação. É indiscutível essa prioridade no âmbito do
Congresso Nacional.
Quero agradecer a V. Exª por acatar a nossa
emenda dentro da Meta nº 4, que trata de voltarmos
àquilo que previa a Câmara dos Deputados, com relação às APAEs, a exemplo de outras emendas no
mesmo sentido.
Muito obrigado. Parabéns, Senador!
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, quero indagar a V. Exª se nós teremos
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós já estamos na Ordem do
Dia. Já me penitenciei publicamente. Cometi o erro de
conceder a palavra pela ordem a alguns Senadores. E,
assim, tivemos de, até agora, para garantir a isonomia
regimental, conceder a palavra aos outros Senadores,
mas vamos retomar a Ordem do Dia.
Ouço o Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB
– MS. Sem revisão do orador.) – Serei muito breve, Sr.
Presidente.
Como Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, recebi, na capital do meu Estado, o Mato Grosso
do Sul, uma comissão representada pela Secretária de
Trabalho Profª Fabiana, que representa a Apae, e pelo
pessoal que representa a Pestalozzi. Sr. Presidente,
era impressionante a mobilização!
Graças ao relatório hoje proferido na Comissão
de Constituição e Justiça pelo seu Presidente, que é o
Senador Vital do Rêgo, foi corrigido, na minha avaliação, aquilo que seria uma injustiça muito grande com
essas entidades que, ao longo do tempo, fazem um
grande serviço, prestam um grande serviço, que é a
chamada educação especial.
Sei que muitos defendem a inclusão das pessoas
portadoras de necessidades especiais, para que eles
possam ir para o banco de uma escola normal, mas,
dependendo do grau da dificuldade, elas não conseguem aprender. É necessário, é fundamental garantir
a chamada educação especial. E o Senador Vital do
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Rêgo, hoje, corrigiu aquilo que, na minha avaliação,
seria um equívoco muito grande, quando colocou no
texto de novo a palavra “preferencialmente”, dando
às famílias exatamente a opção de matricular seu filho portador de necessidade numa escola normal ou
numa escola de educação especial. Cabe à família
fazer essa opção.
Senador Vital do Rêgo, aqui, particularmente, em
nome das APAEs, da Pestalozzi e de todos esses heróis anônimos que fazem um belíssimo trabalho, quero
parabenizá-lo. V. Exª, na verdade, evitou... Se V. Exª não
fizesse essa correção na Comissão de Constituição e
Justiça, nós a faríamos na Comissão de Educação,
junto com o Senador Cyro Miranda, e na Comissão
de Assuntos Sociais. Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria só comunicar à Casa,
em função do debate que acabou perdurando mais do
que imaginávamos, que, como toda decisão judicial,
dentro do princípio democrático da independência
dos Poderes, essa decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser respeitada e acatada, resguardando,
evidentemente, o claro direito subjetivo à crítica ou ao
elogio. Mas é uma decisão que tem de ser acatada,
resguardando, subjetivamente, o direito à crítica ou ao
elogio. O que prevaleceu na decisão do Supremo Tribunal Federal foi o princípio do direito a outra instância
recursal, ou seja, outro julgamento, o chamado duplo
grau de jurisdição, que é um direito humano universalmente assegurado.
Voltamos à Ordem do Dia.
Item 35:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 2011
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 141, de 2011, que tem como subscritor o Senador Roberto Requião, que dispõe
sobre o direito de resposta ou retificação do
ofendido por matéria divulgada, publicada ou
transmitida por veículo de comunicação social.
Pareceres nºs 197, de 2012; 357, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve, como Relator o Senador Pedro
Taques, primeiro pronunciamento favorável ao
Projeto, com as Emendas nºs 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça, que apresenta. Em segundo pronunciamento, (sobre as
Emendas nºs 9 a 18, de Plenário): favorável à
Emenda nº 16 e às Emendas nºs 9, 12 e 13,
nos termos das subemendas e contrários às
Emendas nºs 10, 11, 14, 15, 17 e 18.
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Discussão do projeto, das emendas e das subemendas em turno único.
Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Eu
gostei, porque nem havia pedido, Presidente.
Sr. Presidente, eu só queria parabenizar o Senador Roberto Requião e também o Relator pela importância desse projeto – aliás, de forma corajosa. Eu
acho que, no dia a dia, nós estamos aperfeiçoando
o princípio democrático nessa área da comunicação.
Quero apenas aqui, já na minha fala, expressar
a posição do Partido dos Trabalhadores favorável à
aprovação desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação do projeto sem prejuízo das emendas.
Nós ainda estamos em discussão.
Eu consulto o Senador Pedro Taques se deseja
discutir a matéria.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria. O
Senador Pedro Taques foi, inclusive, o Relator, na Comissão de Constituição e Justiça.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Como Relator. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, muito obrigado.
Srªs e Srs. Senadores, a Constituição da República estabelece a necessidade de regulamentação do
direito de resposta.
Uma primeira informação que nós devemos trazer: aqui não se está regulando conteúdo. A liberdade
de manifestação, a liberdade de imprensa é sagrada
na democracia. A liberdade de imprensa não pode ser
subtraída. A liberdade de imprensa é, como afirmei, uma
das causas e consequências da própria democracia.
Muito bem. Quando é cabível o direito de resposta em outros países, no Direito Comparado? Na
Inglaterra, Sr. Presidente, para responder a imprecisões divulgadas na televisão ou quando um programa aponta falta, incompetência ou outras alegações
significativas de uma pessoa no rádio. Na França, é
admitido pela simples referência ao nome da pessoa
físico-jurídica. Na Espanha, existe o direito de resposta. Na Alemanha, o interessado deve ter sido citado na
matéria divulgada, e só é cabível em virtude de possível incorreção para corrigir, esclarecer, desmentir a
notícia ou a informação. Na Itália, existe o direito de
resposta, que se pauta num caráter subjetivo, àquele
que se considera ofendido em relação aos direitos de
personalidade. Em Portugal, quando o prejuízo sofrido
se traduza efetivamente em uma ofensa.
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Ouvimos, Sr. Presidente, várias associações interessadas nesse tema. Fizemos, Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, um debate pela rede mundial de
computadores.
Muito bem, esse projeto, senhores, de uma forma bem simples, regulamenta o que a Constituição da
República deseja. Não é possível que tenhamos uma
Constituição há 25 anos sem que ela seja regulamentada. Por isso, peço o apoiamento dos Senadores a
esse projeto, que já foi debatido mais de uma vez na
Comissão de Constituição e Justiça.
É isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Roberto Requião.
Com a palavra V. Exª para discutir a matéria. V.
Exª, inclusive, é o subscritor do projeto.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) –
Srs. Senadores, há dois anos e meio estamos discutindo esse projeto de direito de resposta. Depois que
o Supremo acabou com a Lei de Imprensa, do tempo
da ditadura, a cidadania ficou desguarnecida diante
dos ataques da imprensa. Calúnia, injúria e difamação
se sucedendo.
Eu mesmo tenho experiências terríveis. Quando
fui Relator da CPI dos Títulos Públicos e denunciei bancos, denunciei doleiros, recebi o presente de três ou
quatro páginas da Veja me caluniando, de uma forma
absurda. Inverdade sobre inverdade.
O conceito que tenho, no País e no meu Estado, me blindou, do ponto de vista eleitoral, e a minha
carreira política continuou em ascensão, mas nunca
consegui uma resposta nas páginas da Veja. As dificuldades são enormes. Foros das sedes das empresas
dificultam a possibilidade das respostas.
Hoje, ainda, eu tenho, Sr. Presidente, um caso
extremamente desagradável. Vi, agora há pouco, na
internet, que um tal de Lauro Jardim, da Veja, publica
sobre mim uma notícia de que, ontem, na reunião da
Bancada do PMDB, eu teria dito à Bancada que votaria pela queda do veto do FGTS e que, posteriormente, teria dito à Ministra Ideli que a Bancada inteira iria
votar com o Governo.
Se esse Lauro Jardim é um crápula, que ele não
me meça pelo seu metro, porque crápula eu não sou.
É uma tentativa continuada de destruição da
imagem dos políticos. Notícias como essas se sucedem, e nós precisamos de uma vez por todas resolver
esse problema.
Esse projeto foi aprovado por unanimidade na
CCJ. Teve um recurso para o plenário. Veio para o
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plenário. Um grupo de Senadores colaborou de forma
extremamente positiva. Ele foi melhorado, e a versão
final, apresentada pelo Senador Pedro Taques, satisfaz os objetivos iniciais do projeto e garante, de forma
inequívoca, o restabelecimento do direito de resposta
no País.
Não é censura. A imprensa deve ter a mais absoluta liberdade, mas é absolutamente necessário
também que as pessoas agredidas possam exercer
o contraditório.
A minha recomendação aos meus companheiros
do PMDB e aos demais Senadores presentes nesta
Casa é a aprovação, na íntegra, do relatório do Senador Pedro Taques.
E eu, posteriormente, pedirei aos companheiros
do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que já
se manifestou favorável ao projeto, que providenciem
um pedido de urgência para a tramitação na Câmara
Federal, com a certeza e a firme convicção de que esse
período desabrido de agressões da imprensa brasileira, sem resposta, começa a ter um fim nesta sessão.
Agradeço o tempo e reitero o pedido de aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Mairoria/PMDB – AL) – Prorrogo a sessão para que
nós possamos concluir a Ordem do Dia.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Para debater, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Anibal Diniz para discutir a matéria.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV,
ouvintes da Rádio Senado, esse projeto de autoria do
Senador Roberto Requião, que tem como Relator o
Senador Pedro Taques, é um projeto muito importante para desmistificar um pouco o papel da imprensa
brasileira e dos jornalistas brasileiros.
Tive um período de atuação na imprensa como
repórter, ou como redator, ou como editor de televisão. Depois tive um longo período como Secretário de
Comunicação da Prefeitura e depois do Governo do
Acre. Em muitas situações delicadas, percebi o quanto
a liberdade de imprensa é fundamental, e a gente tem
que defender todos os dias, mas o quanto também nós
necessitamos de responsabilizar aquelas pessoas que
cometem excessos.
O Senador Roberto Requião tem sido muito preciso em todas as suas intervenções a esse respeito, e
é muito importante que a gente ratifique a sua posição
no sentido de que debater liberdade de imprensa com
responsabilidade não é estabelecer a censura. Quando

Quinta-feira 19

64597

se coloca em pauta qualquer discussão relacionada à
liberdade de imprensa, com responsabilidade, sempre
aparece aquela saraivada de ataques no sentido de
que essas pessoas estão colocando em risco a liberdade de imprensa.
Acho que é uma postura digna do Senado Federal encarar esse debate de frente, e a gente poder
defender hoje aqui, da mesma forma que fizemos lá na
Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação, por
unanimidade, dessa matéria, regulamentando o direito
de resposta, que é previsto na Constituição.
Todos têm direito a uma resposta proporcional ao
agravo que sofreu, mas todos nós sabemos o quanto
somos maltratados quando mandamos uma carta de
retificação. O muito que pode acontecer é uma linhazinha lá na Carta ao Leitor, muito inferior ao tamanho
do agravo, e nunca – nunca! – em espaço de igual
visibilidade.
Portanto, é importante que se estabeleça, de
uma vez por todas, essa regulamentação. Se há uma
agressão, se há agressão à honra de uma pessoa, e
se ela tem resposta convincente, com as provas, que
a publicação da resposta seja de igual visibilidade ao
que foi a agressão, porque se não estaremos brincando de praticar o direito de resposta, quando, na realidade, estaremos sendo desrespeitados e desrespeitando também o leitor, porque o leitor tem o direito do
contraditório, sim, e nós podemos proporcionar isso,
aprovando esse projeto do Senador Roberto Requião,
relatado pelo eminente Senador Pedro Taques.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, esperando
que aprovemos por unanimidade essa matéria aqui,
no Senado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador
Humberto Costa, para discutir a matéria.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho aqui para
defender esse projeto que considero um dos mais importantes desta legislatura, um dos mais importantes
dos últimos anos. Um projeto que vem no sentido de
fortalecer a nossa democracia.
Começo parabenizando o Senador Roberto Requião, autor dessa proposta, e o Senador Pedro Taques, Relator dessa proposta.
Nós vivemos, hoje, em um País onde há a mais
ampla liberdade de expressão, e assim devemos continuar. Somos absolutamente contra qualquer tipo de
censura à propagação das ideias, à defesa de pontos
de vista e, acima de tudo, à divulgação de fatos. E as-
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sim deve continuar o nosso País. É essa a posição do
Parlamento, a posição da Presidenta da República.
No entanto, muitas vezes, nós vemos agressões
à liberdade, à liberdade das pessoas e, até mais que
à liberdade, à sua honra, que são perpetradas, sem
quaisquer consequências, quando esse julgamento
é injurioso ou quando fatos que são relatados não se
confirmam e se transformam, claramente, em mentiras.
Muitos aqui foram vítimas desse tipo de coisa.
Lamentavelmente, a atividade pública no Executivo ou
no Parlamento tem isso quase como um componente
natural da atividade. No entanto, o preço que se paga
quando fatos como esses acontecem é muito elevado,
não apenas do ponto de vista pessoal. Ninguém gosta de ser acusado injustamente. Ninguém gosta que
se digam mentiras acerca do comportamento ou da
maneira de ser de cada um. Isso significa constrangimento diante da família, diante dos amigos, diante
da sociedade.
Mas, mais do que o constrangimento pessoal,
especialmente na atividade pública... E aí não falo só
de políticos, mas de personalidades, artistas. Quantos
artistas têm sido vítimas de mentiras e de calúnias que
são divulgadas por jornais ou revistas irresponsáveis?
E, agora, com essa proliferação de blogs e de redes
sociais, mais ainda. E, quando esses fatos se tornam
comprovadamente claros de que correspondem a inverdades, o prejuízo já foi feito e, na maioria das vezes,
o desmentido é completamente desproporcional às
acusações. O cidadão ou a cidadã é acusado por um
jornal durante vários dias, em páginas inteiras. Quando se comprova a falsidade daquelas reportagens, no
rodapé da última página do jornal, talvez até nos classificados, sai uma nota dizendo que aquele cidadão
foi inocentado ou que o Ministério Público reconheceu
que ele não tem nenhuma culpa.
Por isso que essa proposta é fundamental. Todos nós temos um compromisso com a democracia.
Todos nós temos um compromisso com a liberdade
de expressão. Mas todos que têm compromisso com
a democracia e com a liberdade de expressão têm que
ter um compromisso com a responsabilidade. Até para
que se preserve, neste País, a credibilidade.
Em outros países, há liberdade de expressão,
mas quando alguém divulga uma calúnia, uma mentira ou uma injúria, pode ser processado, muitas vezes por danos que, transformados em pena, chegam
a quebrar uma empresa. Jornais já foram quebrados
pela divulgação de uma mentira. Aqui no nosso País,
a legislação que temos... E precisamos discuti-la, em
algum momento, mudá-la e transformá-la em uma legislação semelhante à que há, por exemplo, nos Estados
Unidos. No Brasil, a indenização por danos morais não
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pode ter o tamanho da inviabilização de uma empresa.
Mas deveria ter, porque aí, quem divulga mentiras...
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – Porque aí, quem divulga mentiras,
quem atinge a honra dos outros pensará duas vezes
antes de fazê-lo.
Existem neste País, Sr. Presidente, órgãos de
imprensa que já têm um caixa reservado para pagar
indenizações que eles sabem que serão ridículas,
quando acontece de haver o julgamento de uma ação
civil para uma indenização. Já estão contabilizando ali,
nos seus recursos. Por quê? Porque têm o interesse
de continuar a mentir, a injuriar e a caluniar.
Portanto, esse projeto é o início da possibilidade de termos uma legislação que dê ao conceito de
liberdade também a ideia da responsabilidade. Essa
proposta que aí está é o direito de resposta. Não estamos aqui debatendo a mudança da legislação no que
diz respeito à ação civil por perdas e danos.
Nós estamos discutindo, única e exclusivamente,
o direito de quem foi caluniado, o direito de quem sofreu com uma mentira que foi divulgada, de poder se
defender, apenas se defender. Ainda mais nos tempos
de hoje, Sr. Presidente, com as redes sociais, onde
qualquer um pode divulgar uma inverdade.
Há alguns dias, a rede social foi invadida com
uma mentira sobre o Presidente Lula. Disseram que
o seu filho tinha se tornado sócio de uma empresa de
telecomunicações, que teria um patrimônio de R$2
bilhões, que teria a maior fazenda do Brasil!
Foi preciso que a empresa se manifestasse, dizendo que aquilo era mentira, porque aquela informação
continuou a circular pela internet por várias mãos. E
isso, qualquer um de nós, qualquer cidadão brasileiro
está sujeito a enfrentar.
Por isso, Sr. Presidente, entendo que nós hoje
precisamos, concretamente, fazer com que essa matéria seja aprovada, que ela vá para a Câmara, que ela
seja aprovada o mais rapidamente possível, para que
possamos, de fato, ter liberdade neste País,...
(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Governo/PT – PE) – ... garantir a liberdade de expressão,
mas, ao mesmo tempo, garantir que aqueles que usam
mal essa liberdade, que eles também possam, pelo
menos do ponto de vista moral, serem constrangidos
publicamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra o Senador
Magno Malta.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de iniciar a
minha fala parabenizando o Senador Roberto Requião.
A importância dessa proposta é tão grande que
apelo a V. Exª, Presidente desta Casa, Sr. Presidente, que
V. Exª possa articular com o nosso Presidente Henrique
Alves, da Câmara, para que essa matéria seja votada
urgentemente na Câmara dos Deputados, porque, se
assim não acontecer, certamente ela dormirá em berço
esplêndido em alguma gaveta. E essa matéria é tão importante porque trata da honra alheia. Dizem que quem
tem boca fala o que quer, e, nesse caso, eles falam o que
querem e se escondem atrás da chamada liberdade de
imprensa, atacam a honra, não têm compromisso com
a honra nem com a história de ninguém.
Vejamos, Sr. Presidente: existem jornalistas neste
País que nem viveram ainda. Garotos que acabaram
de sair da universidade, com 23, 24 anos de idade,
atacam a honra de pessoas que têm uma história, sem
sequer pesquisar a história dessa pessoa, e jogam a
história de alguém na lama, no esgoto, porque eles não
têm o compromisso de tirá-la de lá, nem de limpá-la,
nem de escová-la, nem ao menos de pedir desculpa
ou perdão caso não haja veracidade.
Ora, a lei no Brasil diz que cabe a quem acusa o
ônus da prova, e virou uma brincadeira a honra alheia
neste País. Ninguém precisa provar nada, é só acusar,
é só destruir honra, porque a liberdade de imprensa
pode protegê-los.
Quem de nós nunca foi vítima de mentira? Quem
de nós nunca foi vítima de calúnia? E quando a calúnia,
a mentira é desmentida, se o desmentido vem no tal
veículo caluniador ou pelas mãos de quem escreveu
a mentira, no mínimo, minimamente, você tem uma
nota, Senador Paim, no rodapé dizendo: “Foi inocentado pela Justiça”.
Dizia a ex-Senadora Marina Silva que no Brasil
não basta você ser honesto, você tem que ser honesto
todo dia e na Justiça. E é verdade. E é verdade.
Para tanto, Sr. Presidente, penso que nós estamos chovendo no molhado. A própria proposta em si
do Senador Requião já diz tudo, o relatório do Senador
Pedro Taques, a fala do Senador Humberto Costa, e
bom seria que todos nós nesta tarde chovêssemos no
molhado, repetindo as mesmas coisas com relação a
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essa matéria. Tudo o que um homem tem na sua vida
é o seu nome.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES) – Minha mãe me ensinou duas coisas na vida:
amar a Deus e ter vergonha na cara. E quem tem vergonha, ao ser submetido a uma vergonha desavergonhada pelas mãos de quem caluniou, imprime a esse
cidadão o maior de todos os sofrimentos. E, depois,
ninguém repara o seu sofrimento e ninguém está disposto a escovar, a limpar ou, minimamente, a devolver
e dar claridade ao nome de alguém que construiu a
sua história com tanta dificuldade.
Por isso, Sr. Presidente, é com muita satisfação
que eu volto a esta tribuna, porque sei que há milhões
e milhares de brasileiros, neste momento, assistindo ao
vivo à TV Senado, ouvindo a Rádio Senado. E quem já
não foi caluniado? Quem não teve, num momento da
sua vida e da sua história, um ataque absolutamente
irresponsável...
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR
– ES) – ... contra a sua dignidade, contra a sua família?
Eu conheço pessoas neste País, conheço pessoas no meu Estado que tiveram as suas carreiras, as
suas vidas – em circunstâncias diferentes, profissionais liberais ou até líderes religiosos – interrompidas,
Senador Pedro, porque, num determinado momento,
foram atacadas. Atacadas por um desafeto, atacadas
por alguém.
A figura do invejoso é o seguinte: o invejoso é o
indivíduo que queria ser você e não é. Queria estar no
seu lugar e não conseguiu. E o caminho mais curto é o
ataque a você e à sua honra. E, aí, há sempre aqueles
que querem dar sonoridade a tudo isso e escrevem,
levam para os meios de comunicação.
E dizia o Senador Humberto, com muita propriedade: hoje, com o advento da internet, isso toma
corpo, e ninguém recolhe o ataque, a desonra promovida no nome de alguém que construiu sua história
com dificuldade.
Por isso, nesta tribuna, hoje à tarde, com muita
felicidade, repito também, como disse Humberto Costa: quem sabe seja um dos mais importantes projetos
que nós estejamos discutindo neste semestre, nesta
Casa, dada a sua importância.
E reitero, peço a V. Exª: converse com o Presidente
Henrique Alves para que esse projeto não durma em
uma gaveta qualquer na Câmara e que seja votado ur-
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gentemente, para que o cidadão brasileiro tenha a possibilidade de pelo menos se defender quando atacado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia.
Com a palavra, V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Presidente Renan, é a última Senadora que vai
discutir ou há mais alguém?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O último inscrito é V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Não. Eu declino. Vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ela é a penúltima.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vamos votar. Depois dela, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Depois dela e do Senador Valadares, nós vamos votar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – O Senador Valadares vai discutir?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Valadares também
pede a palavra neste momento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Então, eu vou discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, não
seria aceitável que, numa matéria dessa natureza,
uma Senadora que, antes de chegar aqui, por quase
40 anos, exerceu o duro ofício da comunicação e que,
durante esse período todo, teve apenas um processo.
Senador Roberto Requião, eu tive apenas um processo, e fui absolvida, porque o que eu disse era talvez
uma verdade inconveniente, mas era uma verdade.
Nesse processo, entendi o direito do reclamante
em relação à matéria, e o Poder Judiciário fez justiça,
porque fui absolvida. Aliás, fui intimada, ou provocada, a um acordo com o demandante, e nesse acordo
ele pedia que eu desse seis cestas básicas para uma
comunidade carente.
Aceitar um acordo quando não se tem culpa é
admitir a culpa. Eu não aceitei o acordo, porque tinha
a consciência tranquila de que estava exercendo com
rigor, com responsabilidade, a prática da informação.
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Não aceitei o acordo e justifiquei ao juiz as razões
pelas quais eu não aceitaria. Poderia até dar muito mais,
mas não na condição de um acordo. Dada a minha posição, o juiz acatou e me absolveu naquele processo,
o único em quase 40 anos de profissão.
É dessa condição que eu aqui venho para dizer
que quem age com responsabilidade, quem age com
justiça e transparência em relação a todos os fatos e
pessoas não pode temer uma lei que vem para proteger o direito do cidadão.
Mas, especificamente, queria também dizer que o
projeto do Senador Requião foi aperfeiçoado pela habilidade do nosso competente Senador Pedro Taques,
que ouviu também as ponderações do Conselho de
Comunicação Social desta Casa para ajustar algumas
dúvidas existentes, porque não adiantaria criarmos um
direito ferindo outro direito, ou criando problemas para
os veículos de comunicação, se não ficassem muito
claros os termos dessa nova lei.
E essa missão foi desincumbida com grande habilidade e talento pelo Senador Pedro Taques, que deu
o equilíbrio necessário, fazendo aquilo que uma lei boa
tem que ser: não pode pender para um lado ou para
outro. E essa é a decisão que estamos tomando hoje
aqui, aprovando esse projeto. Por isso, eu não poderia ficar omissa nesta matéria, porque fui durante 40
anos jornalista...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
...e penso que a responsabilidade deve ser assumida
por todos. E quero fazer um tributo também à seriedade com que a imprensa brasileira hoje exerce a sua
missão de informar em nosso País, sendo uma das
mais respeitadas no mundo, no mundo democrático,
no mundo da liberdade. Fui sempre contra todas as
tentativas de tolhimento da liberdade, de criação de
conselhos de comunicação, o que seria uma forma de
controle também de conteúdo. O Brasil não precisa disso. A independência e a maturidade dos seus órgãos
de comunicação estão aí para provar isso – empresas
muito sérias, exercendo com muita responsabilidade
o dever e o ofício de informar. E fazem isso em nome
da democracia, do direito, da liberdade e da justiça.
Muito obrigada, Presidente.
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS)
–... e a relatoria, que aperfeiçoou muito o texto, do
Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
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Concedo a palavra ao Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Senador
Presidente Renan Calheiros, quero também me somar a todos que vieram a esta tribuna parabenizar o
Senador Requião.
Senador Requião, se V. Exª, daqui para frente,
não fizesse nenhum projeto neste Senado, já estaria
premiado com o projeto de hoje. Os meus parabéns!
A Justiça, Senador Requião, deve ser respeitada
neste País. Infelizmente, nós atravessamos uma fase
negra na Nação brasileira. O povo brasileiro vê os Poderes enfraquecidos. A Câmara não tem como justificar a votação de um condenado, de um prisioneiro,
e votou a favor de conservar o seu mandato, mesmo
ele estando na cadeia.
O Senado Federal precisa votar urgentemente,
Senador Renan Calheiros, V. Exª que, neste mandato,
se esforça em todos os sentidos para ver a moralização
desta Casa... Não haverá moralização desta Casa se
nós não votarmos o voto secreto pelo voto aberto. Não
haverá moralização deste Senado se essa abertura
de voto não for completa ou geral. Não tem que haver
discriminação, Senadores e Senadoras.
Com o episódio de hoje, esta Nação deve estar
dizendo: “Basta!”. Ninguém aguenta mais. Chega! Ninguém aguenta mais. O povo brasileiro está massacrado
na sua consciência; o povo brasileiro está vendo que
a coisa é organizada, que a coisa é programada, que
a coisa vem do Palácio do Planalto e aqui não adianta
querer tapar o sol com a peneira.
A verdade tem que ser dita corajosamente. Quem
está por trás disso é a Dilma Rousseff, é a Presidenta da República, que não quer ver o seu Dirceuzinho,
aquele que participou outrora, junto a ela, de várias
ações que o País até hoje discute. O José Dirceu, que
chegou a ser cogitado para ser candidato a Presidente
da República pelo PT, não pode, não pode ser preso.
Não pode o Genoino, que participou também das mesmas façanhas de que participou a Dilma, não pode ir
para a cadeia o José Genoino. Não vão para a cadeia,
Brasil! Eu duvido! Eu duvido, Brasil!
A única coisa honrada que nós temos na Pátria
hoje é o povo brasileiro; essa é a única honra que temos. A República, fazia tanto tempo, brasileiros e brasileiras, que a República não era tão ofendida. Fazia
muito tempo que não se via isso.
Não adianta tentar justificar nos mais diversos
artigos de leis para não punir os mensaleiros. O povo
brasileiro entende. Isso é uma artimanha do PT. Isso
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é uma artimanha da Dilma. Isso é uma artimanha daqueles que conviveram com os corruptos...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Vou repetir, pois meu som falhou.
Era o único Poder em que ainda o povo brasileiro depositava a sua confiança. A Dilma tirou; a Dilma
armou.
Não adianta esconder. Não tenho nenhum receio
de falar nesta tribuna. É um direito meu de expressar o
meu sentimento. A Dilma armou. Tudo foi programado.
Esperaram trocar ministro para ter o voto necessário
para tirar aqueles amiguinhos de outrora, aqueles amiguinhos que conviveram com ela durante muito tempo.
Eles não podiam ir para a cadeia.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB –
PA) – Ora, o Maluf pode; o Arruda pode; qualquer um
pode! Estou dizendo, nesta noite, desta tribuna, no
dia 18 de setembro, que nós perdemos o Supremo
Tribunal Federal. Perdemos, brasileiros, o Supremo
Tribunal Federal.
Um Senado desgastado, Brasil; uma Câmara
sem moral, Brasil; e um Supremo Tribunal Federal
hoje questionado. Os Poderes enfraquecidos, Pátria
amada! A República enfraquecida, Pátria amada! Acho
que era este o desejo da Presidenta da República: ver
esta Pátria na situação em que se vê hoje.
Por isso, Presidente, ao descer desta tribuna,
comungo com V. Exª, aprecio V. Exª neste segundo
mandato, em que V. Exª se esforça para moralizar este
Senado. Vamos avante, Presidente! Vamos votar o voto
aberto para todas as situações e vamos moralizar, pelo
menos, o Senado Federal!
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Antes de concedermos a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares, que é o último orador inscrito,
registramos com muita satisfação a honrosa presença entre nós do ex-Deputado José Carlos Aleluia. É
uma honra muito grande tê-lo aqui no Senado Federal.
Com a palavra, o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
com a decisão do Supremo Tribunal Federal de con-
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siderar inconstitucional a Lei de Imprensa, o Senador
Roberto Requião, em boa hora, chegou à conclusão
de que, no sistema jurídico do nosso País, havia um
vácuo a ser preenchido.
E esse vácuo está sendo agora preenchido com
este projeto que, em boa hora, aconteceu, num momento em que o Brasil assegura inteira liberdade de
expressão e de opinião à imprensa, mas, em face
da decretação de inconstitucionalidade, a imprensa
também não tinha um diploma legal que, pelo menos,
quem fosse ofendido pudesse ingressar na Justiça e
ter uma resposta imediata à sua ofensa.
A Constituição diz, no seu art. 5º, inciso V: “É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além
da indenização por dano material, moral ou à imagem”.
É dentro desse prisma, desse princípio que foi
construída a proposição apresentada pelo Senador Roberto Requião, um homem público que, como sabemos,
é um homem corajoso, um homem que imprime a sua
atuação como político um caráter totalmente independente, às vezes ousado, mas muitas vezes verdadeiro.
E essa é uma das proposições pelas quais ele merece,
como já mereceu de outros tantos que falaram antes
de mim, um elogio sincero, porque ele vem justamente
atender a um reclamo de todos aqueles sofrem alguma
injustiça pela imprensa.
O Relator foi bem escolhido, o Senador Pedro
Taques, que sempre, nas horas da reflexão, da profundidade intelectual, jurisprudencial e legal, é convocado
por nossa Casa para dar seu parecer. E seu parecer
é uma peça que merece o nosso respeito e, acima de
tudo, contribui para a formação de uma opinião científica sobre o que acontece aqui no Senado Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, “quem me
rouba a honra priva-me daquilo que não o enriquece
e faz-me verdadeiramente pobre”. Quem disse isso foi
William Shakespeare, poeta e dramaturgo inglês. Na
realidade, ele queria dizer o seguinte: o ofensor não
enriquece com a ofensa, mas o ofendido empobrece
com a perda da sua honra.
Outra figura monumental na vida intelectual universal, Miguel de Cervantes, disse: “Pela liberdade, assim como pela honra, pode-se e deve-se arriscar a vida”.
Quantos arriscaram neste País a vida para consagrar a liberdade! Quantos injustiçados por ataques
desferidos de forma injusta perderam a saúde, perderam a vida, perderam o patrimônio moral!
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Por isso, meu querido Senador Roberto Requião,
V. Exª, ao apresentar esse projeto, engrandece a liberdade e defende a honra do cidadão brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Declaramos encerrada a discussão.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação em globo das Emendas nºs 1 a 8, da
Comissão de Constituição e Justiça, e 16, de Plenário,
de pareceres favoráveis.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Votação em globo das subemendas às Emendas
nºs 9 e 12, de plenário, nos termos do art. 300, inciso VIII, alínea “b”, do Regimento Interno do Senado
Federal.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovadas as subemendas, ficam prejudicadas
as Emendas nºs 9 e 12 de plenário.
Votação da Emenda nº 13, de plenário, com a
subemenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam...
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco Minoria/
PSDB – PB) – Presidente, para um esclarecimento:
essa emenda tem parecer favorável?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Essa emenda também tem parecer favorável, na forma do Regimento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Senador, um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Essas emendas foram incorporadas,
pelo Senador Pedro Taques, ao seu relatório final?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Essas emendas foram incorporadas pelo Senador Pedro Taques...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Fazem parte do texto?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sim, na CCJ, por ocasião...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Na CCJ. E nós estamos seguindo o rito sugerido pelo relatório. Por isso, estamos...
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Então, estamos aprovando exatamente
o relatório final do Senador Pedro Taques?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Exatamente.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Perfeito.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Sr. Presidente, me permita?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – O projeto foi aprovado na CCJ. Houve
um recurso para cá, de acordo com o art. 58, §2º,
da Constituição, e regimental. Aqui foram apresentadas várias emendas. Isso voltou para a Comissão de
Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição
e Justiça, nós debatemos o projeto. Algumas emendas
foram aprovadas e outras, rejeitadas. É isso o que nós
estamos aprovando aqui. Não é isso?
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – É exatamente como coloca
V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Ou seja, Presidente, nenhuma emenda
que não constou da votação da Comissão de Constituição e Justiça?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós estamos seguindo, eu queria
repetir, o roteiro sugerido no parecer. E não me consta
que o roteiro sugerido no parecer inclua emenda que
não constou na Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Até porque não seria possível...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Até porque não seria...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – ... apresentação de emenda em plenário
depois de o projeto já ter sido votado na CCJ, com o
reconhecimento do recurso e das emendas apresentadas em plenário. Não vejo, regimentalmente, como
seria possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Isso não é direito de resposta,
é dever de resposta o que estou dando a V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco Maioria/
PMDB – PR) – Então, acho que V. Exª está procedendo comme il faut.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação da Emenda nº 13 de
plenário, com a subemenda, que teve parecer favorável.
As Senadoras e os Senadores que a aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a Emenda nº 13.
Votação em globo das Emendas nºs 10, 11, 14,
15, 17 e 18 de plenário, de parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 1.060, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 141, de 2011.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 141, de 2011, que dispõe
sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido
por matéria divulgada, publicada ou transmitida por
veículo de comunicação social.
Sala de Reuniões da Comissão, de de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 1.060, DE 2013
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 141, de 2011.
Dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido por matéria divulgada,
publicada ou transmitida por veículo de
comunicação social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei disciplina o exercício do direito
de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social.
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Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação,
gratuito e proporcional ao agravo.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada
por veículo de comunicação social independentemente
do meio ou plataforma de distribuição, publicação ou
transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda
que por equívoco de informação, contra a honra, a
intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca
ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada
ou passível de identificação.
§ 2º São excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1º deste artigo os meros comentários
realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos de comunicação social.
§ 3º A retratação ou retificação espontânea, ainda
que sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impede
o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem
prejudica a ação de reparação por dano moral.
Art. 3º O direito de resposta ou retificação deve
ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta)
dias, contado da data de cada divulgação, publicação
ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social ou,
inexistindo pessoa jurídica constituída, a quem por ele
responda, independentemente de quem seja o responsável intelectual pelo agravo.
§ 1º O direito de resposta ou retificação poderá
ser exercido, de forma individualizada, em face de todos os veículos de comunicação social que tenham
divulgado, publicado ou republicado, transmitido ou
retransmitido o agravo original.
§ 2º O direito de resposta ou retificação poderá
ser exercido, também, conforme o caso:
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Art. 4º A resposta ou retificação atenderá, quanto
à forma e à duração, ao seguinte:
I – praticado o agravo em mídia escrita ou na internet, terá a resposta ou retificação o destaque,
a publicidade, a periodicidade e a dimensão da
matéria que a ensejou;
II – praticado o agravo em mídia televisiva, terá
a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria
que a ensejou;
III – praticado o agravo em mídia radiofônica,
terá a resposta ou retificação o destaque, a publicidade, a periodicidade e a duração da matéria
que a ensejou.

I – pelo representante legal do ofendido incapaz
ou da pessoa jurídica;
II – pelo cônjuge, descendente, ascendente ou
irmão do ofendido que esteja ausente do País
ou tenha falecido depois do agravo, mas antes
de decorrido o prazo de decadência do direito
de resposta ou retificação.

§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado, publicado
ou republicado, transmitido ou retransmitido em mídia
escrita ou em cadeia de rádio ou televisão para mais
de um Município ou Estado, proporcional alcance será
conferido à divulgação da resposta ou retificação.
§ 2º O ofendido poderá requerer que a resposta
ou retificação seja divulgada, publicada ou transmitida
no mesmo espaço, dia da semana e horário do agravo.
§ 3º A resposta ou retificação cuja divulgação,
publicação ou transmissão não obedeça ao disposto
nesta Lei é considerada inexistente.
§ 4º Na delimitação do agravo, deverá ser considerado o contexto da informação ou matéria que
gerou a ofensa.
Art. 5º Se o veículo de comunicação social ou
quem por ele responda não divulgar, publicar ou transmitir a resposta ou retificação no prazo de 7 (sete)
dias, contado do recebimento do respectivo pedido,
na forma do art. 3º, restará caracterizado o interesse
jurídico para a propositura de ação judicial.
§ 1º É competente para conhecer do feito o juízo
do domicílio do ofendido ou, se este assim o preferir,
aquele do lugar onde o agravo tenha apresentado
maior repercussão.
§ 2º A ação de rito especial de que trata esta Lei
será instruída com as provas do agravo e do pedido
de resposta ou retificação não atendido, bem como
com o texto da resposta ou retificação a ser divulgado, publicado ou transmitido, sob pena de inépcia da
inicial, e processada no prazo máximo de 30 (trinta)
dias, vedados:

§ 3º No caso de divulgação, publicação ou transmissão continuada e ininterrupta da mesma matéria
ofensiva, o prazo será contado da data em que se iniciou o agravo.

I – a cumulação de pedidos;
II – a reconvenção;
III – o litisconsórcio, a assistência e a intervenção de terceiros.
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§ 3º Tratando-se de veículo de mídia televisiva
ou radiofônica, o ofendido poderá requerer o direito
de dar a resposta ou fazer a retificação pessoalmente.
Art. 6º Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, mandará citar o responsável pelo veículo de comunicação
social para que:
I – em igual prazo, apresente as razões pelas
quais não o divulgou, publicou ou transmitiu;
II – no prazo de 3 (três) dias, ofereça contestação.
Parágrafo único. O agravo consistente em injúria
não admitirá a prova da verdade.
Art. 7º O juiz, nas 24 (vinte e quatro) horas seguintes à citação, tenha ou não se manifestado o responsável pelo veículo de comunicação, conhecerá do
pedido e, havendo prova capaz de convencer sobre a
verossimilhança da alegação ou justificado receio de
ineficácia do provimento final, fixará desde logo a data
e demais condições para a veiculação da resposta
ou retificação em prazo não superior a 10 (dez) dias.
§ 1º Se o agravo tiver sido divulgado ou publicado por veículo de mídia impressa cuja circulação seja
periódica, a resposta ou retificação será divulgada na
edição seguinte à da ofensa, ou ainda, excepcionalmente, em edição extraordinária, apenas nos casos
em que o prazo entre a ofensa e a próxima edição
indique desproporcionalidade entre a ofensa e a resposta ou retificação.
§ 2º A medida antecipatória a que se refere o caput deste artigo poderá ser reconsiderada ou modificada a qualquer momento, em decisão fundamentada.
§ 3º O juiz poderá, a qualquer tempo, impor multa
diária ao réu, independentemente de pedido do autor,
bem como modificar-lhe o valor ou a periodicidade,
caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
§ 4º Para a efetivação da tutela específica de
que trata esta Lei, poderá o juiz, de ofício ou mediante requerimento, adotar as medidas cabíveis para o
cumprimento da decisão.
Art. 8º Não será admitida a divulgação, publicação ou transmissão de resposta ou retificação que não
tenha relação com as informações contidas na matéria
a que pretende responder nem se enquadre no § 1º
do art. 2º desta Lei.
Art. 9º O juiz prolatará a sentença no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado do ajuizamento da
ação, salvo na hipótese de conversão do pedido em
reparação por perdas e danos.
Parágrafo único. As ações judiciais destinadas a
garantir a efetividade do direito de resposta ou retifica-
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ção previsto nesta Lei processam-se durante as férias
forenses e não se suspendem pela superveniência delas.
Art. 10. Das decisões proferidas nos processos
submetidos ao rito especial estabelecido nesta Lei,
poderá ser concedido efeito suspensivo pelo Tribunal
competente, desde que constatada, em juízo colegiado
prévio, a plausibilidade do direito invocado e a urgência
na concessão da medida.
Art. 11. A gratuidade da resposta ou retificação
divulgada pelo veículo de comunicação, em caso de
ação temerária, não abrange as custas processuais
nem exime o autor do ônus da sucumbência.
Parágrafo único. Incluem-se entre os ônus da sucumbência os custos com a divulgação, publicação ou
transmissão da resposta ou retificação, caso a decisão
judicial favorável ao autor seja reformada em definitivo.
Art. 12. Os pedidos de reparação ou indenização
por danos morais, materiais ou à imagem serão deduzidos em ação própria, salvo se o autor, desistindo
expressamente da tutela específica de que trata esta
Lei, os requerer, caso em que o processo seguirá pelo
rito ordinário.
§ 1º O ajuizamento de ação cível ou penal contra o veículo de comunicação ou seu responsável com
fundamento na divulgação, publicação ou transmissão
ofensiva não prejudica o exercício administrativo ou
judicial do direito de resposta ou retificação previsto
nesta Lei.
§ 2º A reparação ou indenização dar-se-á sem
prejuízo da multa a que se refere o § 3º do art. 7º
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final.
Eu quero, antes de encaminhar a matéria à Câmara dos Deputados, cumprimentar a todos que participaram dessa construção: Senador Requião, primeiro
subscritor; Senador Pedro Taques, que foi o Relator da
matéria na Comissão de Constituição e Justiça e sugeriu esse encaminhamento que acaba de ser aprovado
pelo Senado Federal.
Essa regulamentação é uma regulamentação
necessária e tardia da Constituição Federal. A liberda-
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de de expressão e de imprensa, eu disse aqui, queria
repetir, é pedra angular da democracia. A informação
correta, precisa e equilibrada, como todos sabem, é
um direito inafastável e, como tal, deve ser tratada.
Eu sempre defendi, inclusive no discurso de posse, que, contra os excessos da democracia, mais democracia. E essa decisão de hoje do Senado Federal
é uma regulamentação da Constituição. Com ela, teremos prazos e ritos objetivos a fim de corrigir erros,
imprecisões, a fim de corrigir, com mais democracia,
esses excessos da própria democracia.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Item 9 e último da pauta.
Projeto de Lei da Câmara nº...
Ainda temos um requerimento que foi pedido pelo
Senador José Agripino, e vamos, daqui a pouquinho,
submetê-lo à apreciação.
Item 9 da pauta:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 99, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 99, de 2007 (nº 4.124/1998, na
Casa de origem, do Deputado Paulo Rocha),
que acrescenta inciso XX ao caput do art. 181
da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (inclui como infração
de trânsito estacionar em vagas privativas de
deficientes físicos).
O Parecer nº 980, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que teve
como Relator o Senador Anibal Diniz, é favorável nos termos da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (Substitutivo),
que oferece, e pela rejeição aos Projetos de
Lei da Câmara 99, de 2007; 74, 165 e 172,
de 2008, e das demais matérias que tramitam
em conjunto.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda em turno único.
Eu concedo a palavra ao Senador Anibal Diniz,
para discutir a matéria. Em seguida, concederei a palavra ao Senador Walter Pinheiro.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco Apoio Governo/PT – BA. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu não quero discutir a matéria, só queria
fazer uma correção, que eu acho que é importante
– tenho plena concordância com o projeto –, só para
a gente evitar, nesse tema, já começar cometendo
um gravíssimo erro.
A expressão não pode ser “deficiente físico”: é
“pessoa com deficiência”, para evitar que a gente... Só
fazer essa correção, que eu acho que isso é possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª e
determinamos à Secretaria-Geral da Mesa que faça
a retificação na forma sugerida pelo Senador Walter
Pinheiro.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Renan Calheiros, Presidente desta Casa.
O PLC nº 99 está associado a outros 23 projetos.
Trata-se de um conjunto de 24 proposições, 8 de iniciativa de Deputados, e 16 de iniciativa de Senadores,
que tramitam em conjunto, por força de requerimentos
aprovados pelo Plenário do Senado Federal, a partir
de 2008. Todas essas proposições trazem alterações
na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código Brasileiro de Trânsito, as quais incidem
sobre dispositivos variados dessa lei, com propósitos
também diversos entre si.
Trata-se de um relatório longo, porque precisa
fazer uma análise de cada uma dessas proposições,
e eu procurei encontrar uma maneira de simplificar
essa apresentação, de maneira que a gente se atenha
especificamente às proposições que foram acatadas.
O PLC nº 99, de 2007, Projeto de Lei 4.124,
de 1998, da Câmara, de autoria do Deputado Paulo Rocha, acrescenta inciso XX ao caput do art. 181
da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, incluindo
como infração gravíssima estacionamento irregular
em vaga destinada a pessoa com deficiência. Essa
proposição vem com a indicação de infração gravíssima. Nós consideramos que estacionar em local impróprio é uma infração e deve ser considerada como
tal, mas não uma infração gravíssima, uma vez que
não está oferecendo nenhum risco de vida às pessoas nem se trata, por exemplo, de um atropelamento
ou coisa que o valha.
O PLC nº 74, de autoria do Deputado Inocêncio Oliveira, à época, propõe uma alteração no inciso
IV do caput do art. 105 da Lei nº 9.503, suprimindo a
exigência de campainha e espelho retrovisor como
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equipamentos de uso obrigatório nas bicicletas. Essa
proposição foi acatada justamente porque a exigência desses equipamentos torna a aquisição de uma
bicicleta muito mais cara, de forma a dificultar a vida
das pessoas que precisam de bicicleta para se locomover, não só recreativamente, mas, principalmente,
daquelas que usam a bicicleta como meio de transporte para o trabalho.
O PLC de nº 165, de 2008, do Deputado Luiz Bittencourt, propõe a atualização do endereço. No caso
de notificação de pessoas que tiveram o endereço
modificado, que essas pessoas, que hoje têm prazo
de 30 dias para notificar ao órgão de trânsito a mudança de endereço, possam ter um tempo maior para
responder pela infração.
O PLC nº 172, de 2008, de autoria do Deputado
Lobbe Neto, acrescenta um dispositivo no sentido de
que as estradas, as rodovias federais, disponham de
placas indicativas, em todos os cruzamentos de cidade, do endereço do pronto-socorro mais próximo. Isso
para propiciar, naquelas situações de acidente, um
atendimento mais eficiente das vítimas de acidentes
nas rodovias federais.
Esse conjunto de proposições, Sr. Presidente,
num total de 24, teve a sua maioria rejeitada ou foi
acatada, conforme essas quatro proposições, as quais
eu fiz referência.
Ainda que considere louváveis as intenções dos
autores das proposições submetidas a exame, verifico
que algumas delas encaminham medidas tendentes
a enfraquecer a disciplina consubstanciada no Código Brasileiro de Trânsito, cuja implantação trouxe
enormes conquistas, em termos de segurança, para
o trânsito brasileiro.
Flexibilizar indevidamente disposições importantes do Código de Trânsito, longe de contribuir para
aperfeiçoar a legislação, poderá levá-lo à descaracterização, senão à completa anulação de todo o esforço feito em prol de uma disciplina rigorosa, capaz de
combater a violência no trânsito e seus efeitos nocivos
para a sociedade.
Em outros casos, embora reconhecendo a existência dos problemas que motivaram as iniciativas,
considero que as medidas propostas mostram-se ora
dispensáveis como conteúdo de lei, ora operacionalmente inviáveis, antevendo-se inclusive sérias dificuldades de fiscalização e controle de sua aplicação.
Outras vezes, parece encaminhar soluções de
eficácia duvidosa, por inadequação da medida à natureza do problema apontado, ou superadas por alte-
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rações introduzidas no Código Brasileiro de Trânsito
posteriormente à apresentação do projeto.
Essas constatações me impedem de recomendar o acolhimento, pelos Srs. Senadores, dos PLCs de
nºs 103, 128, de 2007; 198, de 2008; 48, de 2009; dos
PLSs de nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 402,
550, 594 e 613, todos de 2007; e 19, 202, 253, 280 e
426, de 2008.
Quanto aos demais projetos, sem ressalvas importantes a fazer, adoto praticamente na íntegra as
respectivas disposições, com ajuste de redação e de
técnica legislativa julgados pertinentes.
É o que faço por meio do Substitutivo adiante
apresentado, produto da fusão do PLC nº 99, de 2007,
com os PLCs de nºs 74, 165 e 172, todos de 2008.
Pelo exposto, Sr. Presidente, é dessa maneira
que estamos votando, pelo acolhimento dos Projetos
de Lei da Câmara nº 99, de 2007, nº 74, nº 165 e nº
172, de 2008, na forma do Substitutivo apresentado
e tomando por base o PLC nº 99, e pela rejeição das
demais proposições apresentadas.
É o voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar o Senador Anibal e dizer da satisfação como o Senado
recebe hoje a presença, honrosa para todos nós, do
nosso Bernardo Cabral, Senador Bernardo Cabral,
Relator da Assembléia Nacional Constituinte.
(Palmas.)
Nós vamos, no próximo mês de outubro, comemorar os 25 anos da Constituição Federal. Assim,
gostaria de dizer da honra e da satisfação de todos
os Senadores em ter V. Exª aqui entre nós, que temos por V. Exª o maior respeito pelo muito que contribuiu para a construção institucional do Brasil e,
principalmente, como Relator, para a aprovação da
Constituição Cidadã.
Nós vamos, no próximo mês de outubro, como
disse, comemorar os 25 anos de promulgação da Carta
Magna. Já não temos mais Ulysses Guimarães, não
temos mais Mário Covas, de modo que temos que
homenagear devidamente o Relator Bernardo Cabral.
Muito obrigado por sua presença aqui entre nós.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Consulto os Srs. Senadores se
querem discutir a matéria.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB-DF) – Sr.
Presidente, só parabenizar...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy e,
em seguida, Senador Gim Argello.

64608

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) –
Pois não. (Pausa.)
Muito obrigado, Senador Eduardo Suplicy.
Parabenizando o Senador Anibal por tão brilhante
projeto, saúdo a presença do nosso Senador Bernardo Cabral, uma referência para todos nós, e, vendo-o,
vêm à mente as figuras do Dr. Ulysses, do Secretário
da Constituinte, Dr. Paulo Afonso Martins de Oliveira.
E vejo aqui no plenário, também, o nosso Deputado
Aleluia a quem saúdo.
Sr. Presidente, gostaria de ponderar a V. Exª, ainda referentemente à Medida Provisória nº 615, que,
na Sessão do dia 11 de setembro de 2013, o Plenário
aprovou o Projeto de Lei “de Conversão (PLV) n° 21,
de 2013, proveniente da Medida Provisória (MPV) n°
615, de 2013. Ocorre que foi constatada imprecisão
material no art. 19 do PLV, na parte que altera o art. 15
da Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1973.
Resultou, assim, que, equivocadamente, além de
se alterar a redação do caput, como pretendido, haveria
também a eliminação inadvertida dos três parágrafos
que acompanham o dispositivo original.
Tratando-se de inexatidão material, solicito, com
fundamento no art. 325 do Regimento Interno do Senado Federal, seja retificado o texto do art. 19 do Projeto
de Lei de Conversão (PLV) n° 21, de 2013, no trecho
que altera o art. 15 da Lei n° 5.991, de 1973, nos seguintes termos:

21, de 2013, proveniente da Medida Provisória (MPV)
no 615, de 2013. Ocorre que foi constatada imprecisão material no art. 19 do PLV, na parte que altera o
art. 15 da Lei no 5.991, de 17 de dezembro de 1973.
Resultou, assim, que, equivocadamente, além de se
alterar a redação do caput, como pretendido, haveria
também a eliminação inadvertida dos três parágrafos
que acompanham o dispositivo original.
Tratando-se de inexatidão material, solicito, com
fundamento no art. 325 do Regimento Interno do Senado Federal, seja retificado o texto do art. 19 do Projeto
de Lei de Conversão (PLV) no 21, de 2013, no trecho
que altera o art.15 da Lei no 5.991, de 1973, nos seguintes termos:
Art. 19. Os arts. 15 e 36 da Lei no 5.991, de 17
de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15. A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência de farmacêutico
responsável técnico, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 36. ..........................................................
§ 1o São vedadas a intermediação e a captação
de receitas contendo prescrições magistrais e
oficinais entre diferentes empresas, ainda que
sejam estas farmácias, drogarias, ervanárias
e postos de medicamentos.
§ 2o É permitida a centralização total da manipulação em apenas um dos estabelecimentos
de uma mesma empresa, inclusive a captação
de receitas contendo prescrições magistrais
e oficinais entre farmácias e drogarias, desde que em filiais pertencentes a uma mesma
empresa”. (NR)

Art. 19. Os arts. 15 e 36 da Lei n° 5.991, de
17 de dezembro de 1973, passam a vigorar
com a seguinte redação:
E, aí, segue a redação. Na verdade, é só para
desconsiderar os pontilhados, Sr. Presidente.
Assim, peço despacho de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
A Presidência recebeu ofício do Relator do Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2013 (proveniente
da Medida Provisória nº 615, de 2013), Senador Gim,
vazado nos seguintes termos:
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 183/13 _ GSG
Brasília, 18 de setembro de 2013
Assunto: Projeto de Lei de Conversão no 21, de 2013
(inexatidão material)
Senhor Presidente,
Na Sessão do dia 11 de setembro de 2013, o Plenário aprovou o Projeto de Lei de Conversão (PLV) no

Setembro de 2013

Atenciosamente, – Senador Gim, Relator da MPV
n 615/2013 (PLV no 21).
o

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – A Presidência, tendo em vista
que a matéria ainda não foi remetida à sanção presidencial, e não havendo objeção do Plenário, determina, nos termos do art. 325, inciso III, do Regimento
Interno do Senado Federal, a sua publicação com a
retificação proposta.
Não havendo objeção da Casa, vamos proceder
exatamente à retificação que V. Exª propõe.
É o seguinte o Parecer:
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COMISSÃO DIRETORA

PARECER N° 997, DE 2013
~edação final do Praje10 de Lei de
q;onversão n C 21, de 2013 (Medida
Provisória n° 61 5, de 2013).

A Comissão lJircfora apresenta a redação f1nal do Projeto de Lei de Conversão nO 21,
de 2013 (::vfedida Prov1sária na 6 15, de

2D 1 3)~

que autorIza o pagamento de sub-..-enção

económica aos produtores da safra 10///20/2 de cana-de-açúcar e de etanol que especifica e
o financiamento da renovação e implanração de canaviais com equalização da taxa de juros~

dispõe sobre os arraT'-}os de pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema
de Pagamentos Brasileiro - SPB; autoriza Co União a emitir, sob aforma de colocação direta,
em favor da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE.

títulos da divida pública

mobiliária federei, eSlabelece novas condições para as operações de crédito rural oriundas
de. ou. contratadas com, rri!cu.rsos do Fundo COl'1stitucionni de Financiamento do Nordesre -

FlvE, altera os prazos previstos n.as Leis n<l 11. 94 I, de 27 de maio de 2009, e n" 12,249, de 11
de junho de 2010; autoriza a União

Q

contratar o Banco do Brasil SoA , ou suas subsidiárias

para atuar na gestão de recursos, obras e serviços de

engenharia relacionados ao

desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção ou reforma da rede
integrada e especializada para atendimento da mulher em situação de violência; disciplina o
documento digital no Sistema Financúro Nacional; disciplina a regularização de áreas
ocupadn.s por entidades de a s sistência .socia/, de educação o"/'J. t emplos

~e

qualqz.ier culto 110

Di.ifrito Federal, disciplina a lransfe."ênda, na caso de f~tecimel1ta, do direito de utilização

privada de area pública por equipamentos urbanos do !(oo quiosque, trailer. feira., banca de
PISIPa~' ep

venda de jornais e de revistas, altera a incidência da Contribuiçâo para o

e da

Cofins na coa'eia de produçiiu e comercialização o.'a suja e (.h'! se ...s subprodutos,- altera as
Leis n.°s 12.666, de i 4 de junho de 70/2, -" 99 l, de /7 de dezembro de 1973,
julho de 2007,

j

1. 508, de 20 de

9.503, de 23 de setembro de 1997,9,069, de 29 dejunho de 1995,10.865, de

30 de abril de 2004, 12.587. de 3 de Janeiro de 2012,10.826. de 22 de dezembro de 2003,
10.925, de 23 dejulho de 2004,12.350, de 20 de dezembro de 2010,4.870, de 1°de dezembro
de 1965 e 11.196. de 21 de nov embro de 2005,_ e

O

Decreto n° 70.235, de 6 de março de / 972;

revoga dispositú'os da Lei nO 12_ 546. de /4 de dezembro de 2011 , e dá outras providencias.

de Reuniões da Comissão,

\

eTll

de

de 2013.
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ANEXO AO PARECER N° 997, DE 2013
Redação

final

do

Projeto

de

Conversão nO 2 I, de 2013
Provisória nO 615, de 2013).

Lei de
(Medida

Autoriza o pagamento de subvenção
econômica aos prudutol".e;::s da safra
2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol

que

especifica

e

o

financiamento

da

renovação e ünplantação de canaviais
COlTI equalização da taxa de juros; dispõe
:sobre os arranjos de pagamento e as
instit uições de pagaITlcnto integrantes do
SislclT1a
de
Pagantcntos
Brasileico
(SPB); autoriza a União a emitir, sob a
fonna de colocação direta, e.rn favor da

Conta de Desenvolvimento Energético
(eDE),
títulos
da
dívida
püblica
ITIobiliária federal;
estabelece
novas
condiçõe~ para as operações de crédito
rural oriundas de, ou contratadas COITl~
recursos do Fundo Constitucional de
FinanciaTI1ento
do
Nordeste
(FNE);
altera os prazos previstos nas Leis n°
11.941, de 27 de maio de 2009, e n°
J 2.249, de 1I de junho de 2010; autoriza
a União a contratar o Danco do Brasil
S.A. ou suas subsidiárias para atuar na
gestão de recursos~ obras e serviços de
engenharia
relacionados
ao
desenvolvimento
de
projetos~
JTloclerniz~çFíoo

;;JTI"1plil'llç!'i.o,

cOl1~tTnção ou

refonna
da
rede
integrada
e
especializada
para
atendimento
da
mulher
em
situação
de
vio lência;
disciplina
o
documento
digital
no
Sistema Financeiro l'acional; disciplina
a transfcrência~ no caso de faJec1tnento,
do direi to de utilização pri vada de área
pública por equipamentos urbanos do
ti po quiosque, trailer, feira e banca de
venda de jornais e de revjstas~ altera a
incidência
da
Contribuição
para
o
PISIPa:sep e da Cofins na cadeia de
produc;ãu e t.;Ornercjalização da soja e de
seus subprodutos; altera as Leis nOs
l2.666, de 14 de junho de 2012, 5.991,
de 17 de dezembro de 1973~ 11508~ de
20 de julho de 2007, 9.503, de 23 de
setembro de 1997,9.069, de 29 de junho
de 1995, 10.865, de 30 de abril de 2004,
12.587, de 3 de janeiro de 2012, 10.826,
dI;.': 22 de deL.eIllbro de 2003~ 10.925, de
23 de julho de 2004, 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, 4.870~ de 1° de
dezeIT\bro de 1965 e 1 1 .196, de 21 de
novelT1b.-o de 2005, e o Decreto n°
70.235, de 6 de lnarço de 1972; revoga
dispositivos das Leis nOs 10.865, de 30
de abril de 2004~ 10.925~ ue 23 de jUlllO
de 2004~ 12.546, de 14 de deze.rnbru de
2011, e 4.870, de lQ de dezembro de
1965; e dá outras providências.
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o CONGRESSO NAC10N AL dec reta:
Art . I" É a União autoriz ada a conceder subvenção extraordinária aos produtores
fornecedores independentes de cana-de-açúcar afetados por condições climáticas adversas
referente à safra 201112012 na Região Nordeste.
Parágrafo único . O Poder Executivo estabelecerã as condições operaci onais para a
implementação, a execuçào, o pagamento, o controle e a fisçalização da subvenção prevista
no capuf, observado o seguinte:

I - a subvenção será concedida aos produtores fornecedores independentes diretamente
ou por in termédio de suas cooperativas, em função da quantidade de cana-de-açúcar
efetivamente vendida as u.<;i nas de açúcar e à<; destilar ias da área referida no captlf, exc1uindose a produção própria das unidades agroindustriais e a produção dos respectivas sóc ios e
acioni stas;
11 - a subvenção será de R$ 12,00 (doze reais) JXlf tOIlelada de c3na-de-aç.úcar e limitada
a 10.000 (dez mil) toneladas por produlor fornecedor independente em toda a safra
201112012 ; e

III - o pagamento da subve;;nção será realizadu t::m 2013 e 2014, referente à produção da
salra 201112012 efetivamente entregue a partir de 1" de agosto de 2011, observados os limites
es tabelecidos nos incisos] e 11 deste parágrafo.
Art. 200 :b a União autorizada a conceder subvenção econômica às tmidades industriais
produtoras de etanol combustível que desenvolvam suas atividades na área referida no caput
du arL 1", referente à produção da safra 2011 / 2012.
§ 1" A subvenção de que (rara o capul des te artigo será conc edida diretamente às
unidades industriais, ou por Ínlermeuiu de suas coupera{jvas ou do respecti vo sindicato de
produtores regularmente constituído, no valor de as 0,20 (vinte centavos de real) pGr litro d e
etanol efetivamente produzido e comercializado na safra 2011i2012.

§ 200 O Poder Executivo estabelecerá as condições operacionais: paTa u pagamento, o
controle e a fiscalização da concessão da equalização de que trata este artigo.

§ 3" A aplicação irregular ou o desvio dos recursos provenientes de subvenção
econõmiea de que tratam este artigo e o art. 1 sujeitarão o infrator à devolução, em dobro, do
valor recebido, at ualizado monetariamente, sem prejulzo das dem ais penalidades previstas em
lei.
D

Art. 3 D Observado o disposto no § 3" do art. 195 da Constituição Federal, para o fim de
conces.';ião d as subvenções de que tratam os arts. I Ce 2 00 , ficam os beneficiários, as
cooperativas e o sindicato de produtores regulannente constituído dispensados da
comp rovação de regularidade fiscal para efeito do recebimento da subvenção.
Art. 4" Fica reduzida a O (Zt:ro) a aliquota da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do PatrimànilJ d u Ser vidor Público (P1S/Pasep) e da
Contribuição para o Financiament o da Seguridade Social (Cofms) inciclt:nles s obre o s valores
efetivamente recebid os exclusivamente a título da subvenção de que tratam os arts. 10 e 2 00 •
Art. 5" A Lei n" 12.666, de 14 de junho de 2012, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
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"Art. 2<> É a União autorizada a conceder subvenção econômica às
instituições financelTas oficiais federais, sob a forma de equalização
de taxas d e juros, n as operações d e fi nanciamento para a estocagem de
álcool combustível e para renovação e implantação d e canaviais, com
os objetivos de reduzir a volatilidade de preço e de contribuir para a
estabilidade da oferta de álcooL

§ 4 Q A autorização para a c once-ssão de s ubvenção c para a
contratação das operações de financiamento para estocagem de álcool
combustível e para renovação e implantação de cana,.iais é limilada a
5 (cinco) anos. contados da publicação oficial desta Lei.
.. ... .... .......................... .......................... " (NR)
Art. 6() Par a os efeito~ das nonnas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamen to
que p a ssam a integrar o Sistema de Pagamen tos Brasi leiro (SPB) , nos tennos desta L ei,
considera-se:
I - arranj o d e pagamento - conjunto de regras e p rocedimentos qu e disciplina a
prestação de uetennin:1do s erviço de p agamento ao público aceito por mais de um recebedor,
mediante acesso direto p do~ u~lIário s finai~, pagad ores c recebedores;
IJ - instiLu idor de a rranjo d e pagamen to - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de
pagéUTlentü c , quando for o cas o, pelo uso ,-la nlarca associada ao ananj o de pa gamento;
IH - instiruição d e pagamen to - pessoa j u rídica que, aderindo a um ou mais arranjos de
tcnha como atividade principal ou acessória, alternat iva ou cumulativamente:

pagamento~

a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de
pagamento;
b) executar Oll fac ilitar a instr ução de pagam.ento relacionada a det erminado serviço de
pagamento, inclusive transferência originada d e Oll d estinad a a conta de pagamento;

c) gerir conta de pagamento;
d) emitir instrumento de pagamento;
e) credenciar a aceitaçãu de instrumento de pagamento;

f) executar remessa de funuos;
g) converter moeda física ou escrituraI em moeda eletrônica. ou vice-versa, credenciar a
aceitação ou gerir o u~o de moeda eletrônica; e
h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo
Banco Central do Brasil;
IV - conta de pagamento - conta de .registro d etida em nome de u s uário final de
serviços de pagamento utilizada para a execu ção de transações de pagamento~
V - instrumento de pagamento - - dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado
entre o u suário fin a l e seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar urna
transação de pagamento; e
Vl- moeda clctrõnica - recursos arm azenados em di spositivo ou sistema eletrônico que
permitem ao usuário final ef~llla.r tnmsação dt:: pagamento.

§ 10 As instituições financeiras poderão aderir a arranjos de pagamen to na fOlma
estabelecida pelo Danco Central do Brasil, confonne direttizes estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
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§ 2° É vedad a às instituições de pagamen to a rea lização de ati vidades pri vativas de
ins1ituiçôes finance iras, sem prejuízo d o desempenho das at ividades previstas no inciso ITI do
capu/.
§ 3° O conjunto de regras q ue disci plina o uso de instrum ento de p agamento emitido por
e m pre s<Íria desl inado à a quisição de bens ou serviços por e la ofertados não se
caracteriza como arranjo de pagamento.
soci~adt:

§ 4° Não são alcançados por esta Lei os arranjos de pagamento em que o volume, a
abrangência e a natureza dos negócios~ a serem de finidos ~ l o Banco Central dD Brasil ,
conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacion al. nãu forem capazes de
oferecer risco ao no rmal funcionamento das transações de pagamentos de .. arej o.
§ 5° O Banco Central do Brasil, respeitada s as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
wfonetárin Naciona l, poderá req uerer in fommções para acompanhar o de sen vo lvimentu dos
arranj os de que trata o § 4°.
Art. 7" Os a rranjos de pagame nto e ao; institui ções de pagamento observarão os
seguint es principios, confo rme parâ metros a se rem esrabelecid os pelo Banco Central do
Brasi l, observad8:$ as d iretrizes do Conselho .Monetârio Nacion al:

J - int eroperabilidade ao arranjo de pagame nto e e ntre arranjos de pagamento distintos;
11 - so li dez e eli c iencia dos ananjos de pagame nto e das instituições de pagamento,
promoção da competição e previsão de transferê ncin de sal d os em moeda eletrônica, quando
couber, para outros arranjos ou institu ições de pagame nto ;
[1] - acesso não di sc rim inatório 80S
fu ncionamcnto dos arranj os de pag amen to ~

serYi ço~

e às infraestruturas necessári os ao

IV - a tendimento âs necessidades dos usuários fi nais, e m especial liberdade de e scolha,
segurança, protcção de seus interesses econôm ic os, tratamento não di scriminatório,
pri vac idade e proteção de dados JX!ssoais, transparência e accs...o a infoffi1açôes claras e
comple las .!Sobre as condições de prestação de serviços;
V-

corúi~bilidade ,

q ualidade c segurança d os serviços de pagamento; e

VI - inclusão financeira, ob.!Servados os padrões de qua lidade , segurança e transparência
equivalentes em todos os arranjos de pagamento .
P arágrafo úni co. A regulamentação de ste artigo asse gurará a capacidade de inovação e a
divt:rsidade dos m odelo s de negócios d as instituições de pagame nto e dos arranj os de
pagamento .

Art. 8° O Banco Central do Brasil, o C onselho Monetário Nacional , o rvfinistério das

Co municações e a Agência N acional de Telecom unicações (An.3tel) estimularão. no âmbito
de sua s competê ncias, a incl usão Ímance ir8 por meio da part icipação do setor de
telecomunicações na oft:rta de serviço::; de pagamento e poderão, com base em avaliações
periódicas, ad otar m edidas d e incentivo ao desenvolvimento de arranjos de pagamento que
utilizem terminai s de acesso aos serviços de telecomunicações de prupriedade do usuário .
Parágrafo únic·o . O Sistema de Pagamentos e Transferênc ia de Valores Monetários por
meio de Dispositi vos Mó veis (S IDr..f), parte integrante do SPll, co nsiste no conjunto fo rmado
pelos arranjos de pagamento que disciplinam a prest3ção dos serviços de pagamento de qUi!
trato. O in ciso UI do art. 6°, ba5eado no. utilização de dispositivo m óvel em rede de telefonia
móve l, e pe l a~ instituições de pagamen10 que a eles aderirem .
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Art. 9'" Compete ao Banco Central do Brasil, confonne diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional:
I - disciplinar os arranjos de pagamento;

11 - disciplinar a constituição, o funcionamento c a fiscalização das instituições de
pagamento, bem como a descontinuidade na prestação de seus serlo/iças;
IIl-limitax o objeto social de instituições de pagamento;
IV

autorizar a instituição de arranjos de pagamento no País;

V - autorizar constituição. funcionamento. transferência de controle, fusão, C1S.... ü e
incorporação de instituição de pagamento, inclusive quando envolver participação de pessoa
fisica ou jurídica não res.idente;

VI - estabelecer condições e autorizar a posse e o exercício de cargos em órgãos
est atutários c contratu ais em instituição de pag amento;
VH - exercer vigilância sobre os arranjos de pagamento e aplicar ao:; sanções cabíveis;
V IU - supervisionar as instituições de pagamento

t=

aplicar as sanções cabíveis:

IX - adotar medidas preventivas, com o objeuvo de assegurar soHdcz, eficiência e
regular funcionamento dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento, podendo,
inclusive:
a) estabehx:er limites operacionais mínimos ;
b) fixar regras de operação. de gerenciamento dc riscos, de contro les internos e de
governança, inclusive quanlo ao controle sociC-tário e aos mecanismos para assegurar a
autonomia deliberativa dos órgãos de;:: direçfio e de conlrole; c.:
c) limitar o u suspender a venda de produtos, a prestação de serviços de pagamento e a
utilizaç.ão de modalidades operacionais;
X - adolar medidas para promover competição, inclusão financeira e transparência na
prestação de serviços de pagamentos;
XI -

cancelar~

dc oficio ou a pedido, as autori7açóes de que tratam os incisos IV, V e VI

do caput;

XII - coordenar e controlar os arranjos clt! pagamento c as atividades das instituições de
pagamento;
XUI - disciplinar a cobrança de tarifas, comissões e qualquer outra forma de
remuneração referentes a serviços de pagamento, inclusive entre integrantes do mesmo
arranjo de pagamento; e

XIV - dispor sobre as fonnas de aplicação dos rect.trSüs

r~gistrados

em conta de

pagamento.

§ 10 O Banco Central do Brasil. respeitadas a5 diretrizes esta belecidas pelo Conselho
Monetário Nacional, disciplinará afi hipóteses de dispensa da autorização de que tratam os
incisos IV , Ve VI do capuf.
§ 2° O Banco Central do Br asil, respeitadas as diretriz.es estabe lecidas pelo Conselho
Monetário Nacional? podera dispor sobre çrilérios de interoperabilidade ao arranj o de
pagamento ou entre arranjos d e pagamento distintos:.
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§ 3° No exercício das atividades previstas nos incisos VII e VilI do caput, o Banco
Central do Brasil poderá exigir do instituidor de arranjo de pagamento e da instituiçJo de
pagamento a exibição de documentos e livros de escrituração e o acesso, inclusive em tempo
real, aos dadus armazenados em sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de
atendimento como embaraço à fiscalização, sujeita às sanções aplicáveis na forma do art. 11.
§ 4° O Banco Central do Brasil poderá submeter a eom:ulta publica as minutas de
normativos a serem editados no exercicio das competências previstas neste artigo.

ato~

§ 5° As competências do Conselho Monetário ~acional e do Banco Centràl do Brasil
previstas neste artigo não afetam as atribuições legais do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, nem as dos outros órgãos ou entidades responsáveis pela regulação e
supervisão setariaJ.

§ 6() O Banco Central do Brnsil, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho
Monetário Nacional, definirá as hipóteses que poderão provocar o cancelamento de que trata
o inciso XI do caput e os atos processuais necessários.
Art. 10. O Banco Central do Brasil poderá, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Monetário Nacional, estabelecer requisitos para a terceirização de atividades

conexas as ativ idad,es fins pelo.'; participantes dos arranjos de pagamento e para a atuação de
terceiros como agentes de instituições de pagamento.

§ 10 O instituidor do arranjo de pagamento e a instituição de pagamento respondem
administrativamentt:: pela atuação dos terceiros que contratarem na fann a do caput.

§ 20 Wi.o se aplica o disposto no caput caso fi entidade não participe de nenhuma
atividade do arranjo de pagamento e ame exclusivamente no fornecimento de infraestrutura,
como os serviços de telecomunicações.
Art. 11. As infrações a esla Lei e às diretrizes e normas estabelecidas respectivamente
pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil sujeitam a instituição de
pagamento e o instituidor de arranjo de pagamt:nto, bem como seus administradores e os
membros de seus órgãos estatutários ou contratuais, às penalidades previstas na legislação
aplicável às instituições financeiras.
Parágrafo único. O disposto no caput não afasta a aplicação, pelos órgãos integrantes do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e do Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência, das penalidades cabiveis por violação das normas de proteção do consumidor e
de defesa da concorrência.
Art. 12. Os recursos mantidos em contas de pagamento:

I .. constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição de

pagamento:
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II - não respondem direta ou indiretamente por nenhuma obrigação da instituição de
pagamento n em podem ~er objeto de arresto, sequestro~ busca e apreemão ou qualq ller outro
ato de constrição judicial em funç ão de débitos de responsabilidade da instituição de
pagamento;
lU - não compõem o ativo da instituição de pagamento, p ara efeito de falência ou
liquidação judicial ou extr<i;judiciaJ; e

Pl - não podem ser dados em garantia de débitos assumidos pela instituição de
pagamento.

Art. 13 . As instituições de pagamento sujeitam-se ao regime de administração especial
temporária, à intervenção e à liquidação extrajudicial , n as condições e forma previstas na
legislação aplicável à s instituições financeiras.
Art. 14. É o Banco Cenlral do Brasil autori:c:ado a acolher depósitos e m beneficio de
entidades não financeiras integrantes do Sistema de Pagamentos Bras ileiro.

Art. 15. É o Banco Central do Brasil autorizado a baixar as normas e instruções
nlXessárias ao seu cumprimemo.

§ 1 () No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Banco Central do Brasil, tendo em vista
diretrizes estabelecida", p elo Conselho Monetil-i o Nacional, definirá as condições mínimas
para prestação dos s erviços de que tr ata esta Lei .
§ 2" "b: o Banco Central do Brasil autorizado a estabelecer, para os arranjos de
pagamento, os instituidores de arranjo de pag amento c as instituições de pagamento já em
funcionamento, prazos para adequaçãu às disposições desta Lei, à s normas por ele
estabelecidas e às diretrizes do Conselho Monetário Nacional.
Art. 16. É a União autorizada a emitir. sob a forma de colocação direta, e m fa"'or da
Conta de Desenvolvimento Energético (eDE), títulos da Dívida Pública Mobiliária Federal, a
valor de mercado e até o limite dos créditos totais detidos , em 1 ° de março de 2013, por ela e
pela E letrobrás n a haipu Hi na cio nal.

§ 1° As caracteristicas dos títulos de que trata o caput serão defini d as pelo Ministro de
Estado da Faze nda.

§ 2" Os valores recebidos pe la União e m decorrência de s eus créditos na Itaipu
B inacional serão des tinad os exclusivamente ao p agamen to da Divida P úb lica Federal.
Ar!. 17. Fica re<'lberlo, até 31 de de~mbro de 20 13, () prazo previsto no § 12 do art. ] 0 e
no art. 7° d a Lei n° 1 1.941, de 27 de maio de 2009, bem como O prazo previsto no § 18 do art.
65 da Lei n° 12.249~ de 11 de junho de 2 010, a te ndidas a:s condições estabelecidas neste
artigo.

§ 1° A opç.ãu de pagamento ou parcelamento de que trata este artigo não se aplica ao s
débilos que ji. tenham sido parcelados nos termos dos arts. 1° a J 3 da Lei nO 11.941, de?.7 de
maio de 2009, e nos termos do art. 65 da Lei nO 12.249. de 11 de junho de 2010.

§ 2" Enquanto n ão consolidada a dívida, o contribuinte deve calcular e recolher
mensa lmente parcela equivalente ao maior valor entre:
I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações
preltmdidas; e
II - os valores l:ons lantes no § 6° do art. 1" ou no inciso I do § 1" do art. 3° da Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009 , conforme o caso, o u os v alores constantes do § 6° do art. 65
da Lei nO 12.249, d e 11 de j unho de 2010, quando aplicável esta Lei.
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§ 3° Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as prestações
devidas desde o mês dto: adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos
débitos parcelados pelo disposto n este artigo.
§ 4° Aplica·se a restrição prevista no § 32 do art. 65 da Lei nO 12.249, de 1I de junho de
20 10, aos déhitos para com a Anatel, que não terão o prazo reaberto nos moldes do caput
dcste artigo.
Art. 18. É a União, por intermédio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidencia da República (SPM'PR), autorizada a contratar o Banco do Brasi l S.A. ou suas
subsidiári as para atuar na gestão de recursos, obras e servi~os de engenharia relacionados ao
desenvolvimento de projetos, modernização, ampliação, construção o u reforma da rede
integrada e e::;pecia lizada para atendimento da mulher em situação de violência.

9 I\> É dispensada a licitação para a contratação prevista no caput.
§ 2" Os recursos destinados à renl iznção das ati vidades preyistas no capUl serão
depositado s, a plicadOS c movimentado s no Banco do Brasil S.A. o u por instituição integranle
do conglomerado financeiro por e le Jidcrado.
§

)0 Para a consecuçãu dus:

objetivos pre vistos no caput, o Banco do Brasil S.A., ou

suas subsidi árias, real izará prm;edimentos licitar6rios. em nome pró pr io ou de terceiros, para

adquirir bens e contratar obras, serviços de engenharia c qua isquer outros serviços técnicos
especializados, ressalvados os casos previstos em lei.

S 4° Para

os fIns previstos no § 3<>, o Banco d o B réi~"il S .A. oU suas subsidiari as poderão
Regime D iferen ciado de Contrataç ões Publicas (RDC), inst ituído pela Lei n 12.462,
de 4 de agosto de 201 J.
.

uti lizar

lJ

O

§ 5° P ara a contratação previs ta no (~ap UI , o Banco do Rrasi j S.A. ou suas subsidiárias
seguirão as diretrizes e os critérios de remuneração e de gestão de recursos definidos em ato
da Secretaria de PoUticas para as Mulheres da Presidência da República (SPMlPR) .
Art. 19. Os arts. 15 e 36 da Lei nO5.991 , de 17 dI;!: de:!embro de 1973, passam a vigorar
c om a seguin te redação:
·'Art. 15 . A fannácia e a drogaria terão. obrigatoriamente, a
assistência de farmacêu tico responsável técnico, inscrito no Conselho
Regional de Farm ácia, na fonna da lei.

...... ........... .................... ........................ " (NR)

"Art. 36 . ............................ ................... ........ .

§ 10 São vedadas a intermediação e a cap tação d ~ receita s contendo
prescrições magistrais e oficinais entre diferentes empresas, ainda que
sejam estas farmácias, drogarla5. ervanârias e postus de
med icamentos.
§ ~ Ê permitida a centralização total da manipulaçM em apenas
um dos estabelecimentos de uma mesma empresa, inclusive a
captação de receitas contendo prescrições magistrais e Qticinais entre
farmácias e drogarias. desde que em filiais pe.rtencen1es a wna fit::l::ima
empresa." (NR)
Art. 20. O inciso I do § 4 ° do art. 2° da L ei n<> 1 J .508, de 20 de julho de 2007. passa a
vigorar com Il seguinte redação:

64618 Quinta-feira 19
'4.A.rt. 2 0

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

• . • • . • • . . • •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• •

§ 4° _..................... _.. _.. .. .. _...... _. __ ..... __...... .
[ - se~ no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, cuntado da sua
publicação, a administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamente,
as obras de ilnplantação. de acordo com a cronograma previsto na
proposta de criação;

Art. 21. O prazo de 48 (quarenta c::: oito) meses previsto no inciso I do § 4° do art. 2° da
Lei n° 11.508~ de 20 de j ulho de 2007, com a redação dada por esta Lei,. aplica-se às Zonas de
Processamento de Exportação (ZPE) criadas a partir de 23 de julho de 2007, de.'::ide que não
tenha sido declarada a sua caducidade até a publicação desta Lei.
Art. 22. O art. 10 da Lei n° 9.303, de 23 de setembro de 1997, passa a vi gorar com as
seguintes alt~Tações:
« •.l\rt. ) O. O Conselhu Naciunal de Trânsito (Contran)~ com sede no
Distrito F ederal e presidido pelo d irigente do órgão mã..x..imo executivo
de trânsito da União, tem a seguinte composição:

XXIV - 1 (um) Tepre~entante do J\..1inistério do Desenvolviment o,
[ndústria c Comércio Exterior~
XXV - 1 (um) representante da Agência Nacional de Transportes

Terrestres (ANTn .
........... ........ _........ . ___ " '_" .... .. -.............. " (NR)

Art. 23. Sem prejuízo do di::;ptJSlO na Lei n° 12.682, de 9 de julho de 2012, nas
operações e transações real izadas no sistema financ~iro nacional, inclusiv e por meio de
instrumentos regulados por lei específica, o documento digitalizado lerá o mesmo valor legal
que o document o que lhe deu origem, respeitadas as normas do Conselho Monet ário
Nacional.

Parágrafo único. As normas mencionadas no caput disporão sobre o conjunto de
procedimentos e operações técnicas referentes a produção, classificação. tramitaçiío> uso,
avaliação, arquivamento, reprodução e acesso ao documento digitalizado e ao documento que
lhe deu origcnl, observado o d isposto nos arts. 7° 1:1 10 da Lei n C 8.]59, de 8 de janeiro de
1991. quando.'::ie Iral<:tr de doclI.Illcnlos públicos.
Art. 24. O Decr e t o n° 70.235, de 6 de março de
alterações:

1972~

pa<;sa a vigorar com as seguintes

'4Art. 2° ..... ... ... _. .......... ............... .................. .
único. Os a tos e termos processuais poderão ser
tramitados, comuni cado.o<:; e transmitidos em fotTI1ato
dig.ital , con f orme disc ip linado em ato da administração tributária."
(NR)
Parágr afo

formalizados ~

"Art. 64-A. Os documentos que instruem o processo poderão ser
objeto de digitalização , observado o disposto nos arts. 1° e 3 c da Lei nO
12.682,. de 9 dejulho de 2012.'~
uArt. 64-B. No processo eletrônico~ os atos, documentos e tenno.s
que o instruem poderão ser natos digitais ou produzidos por meio de
digitalização, observado o disposto na Medida Provisúria nO 2.200-2,
de 24 de agosto de 200 I.
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§ 1" Os atos, terrnos e documentos submetidos a digitalização pela
aclmütistração tributãria c annazenados eletronicamente possuem o
mesmu valor proban te de se us originais.
§ 2° Os autos de processos eletrônicos, ou parte deles, que tiverem
de ser remetidos a órgãos ou entidades que não disponham de sistema
compatível de annazenagem e tram itação poderão ser encaminhados
illlprcssos CIn papel ou por meio digital, confonnc disciplinado eID ato
da administra çiio tributária."
Art. 25 . O art. 65 da Lei nO 9.069, de 29 de junho de 1995; passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 65. O ingresso no País e a saída do País de moeda nacional e
estrangeira devem ser realizados exclusivamente por meio de
instituição autorizada a operar no mercado de cãnl.bio, à qual cabe a
perfeita ident ificação do cliente ou do beneficiário.

§ 2° O Banco Central do Brasil, segundo diretrizes do Conselho
!vlonetário Nacional, regulamentará o disposto nestc artigo, dispondo,
inclusive, sobre a forma, os limites e as condições de ingresso 110 País
e saída do País de moeda nacional e estrangeira .
......... .............................. ....................." (NR)

Art. 26. O art. 7 D da. Lei n D 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 7 u

••• • . •• .••••••••••• • • •• ••••••• • . • •• • •• • .••.••. •. •..••••••

I - o valor aduaneiro, na hipótese do inciso 1 do caput do art. 3°
desta Lei; ali
........... ... ........ ....... ........ ." (NR)
Art. 27 . A Lei nO 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguint es

alteraçôes:
..Art. 12. Os serviços de util idade pública de transporte individual
de passageiros deverão ser organizados, disciplinado::: e fiscalizados
pejo poder público municipal, com base nos requisi10s Illínitnos de
segurança, de conforto, de higiene, de qualid ade dos serviços e de
fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.'~
(NR)
«Art. 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser
outorgado a qualquer interessado que satisfaça os requisitos exigidos
pelo poder público local.

§ 1° É permitida a transferência da out orga a terceiros que atendatn
aos requisitos exigidos em legisl aç.ão municipal.
§ 2<1 Em caso de falecimento do outorgado, o direito oi exploração
do serviço será transferido a seus sucessores legítimos, nos tenTIOS dos
arts. 1.829 e seguintes do Titulo II do Livro V da Parte Especial da Lei

n° ]0.406, de 10 dejaneiTCl de 2002 (Código Civil).

§ 3° As transferências de que tratam. os §§ 1 e 2<;;. dar-se-ão pelo
prazo da outorga e são condicionadas à prévia anuência do poder
(l

público municipal e ao atendimento dos requisitos fixados para a
outorga. "
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Art. 28. O § I" do art. 6" da Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003. passa a v igorar
com a seguinte redação:
"J\r[.

6c

.......•..•••• ... ••. •••••. .••• ••••• •.. •••••• . •..•........

§ l ° As pessoas p revistas nos inclso:'> T, n, ITr, v e VI do capw
des te artigo, os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guarda..
prisionais e os integrantes das escoltas de presos referidos no capul
desle artigo terão dire ito de portar anna de f ogo de propriedade
particular GU fornecida pela respectiva corporação ou instituição,
mesmo fora de serviço, nos termos do regulamento des ta Lei, com
validade em âmbito nacional para aquelas constantes dos incisos I, n,
V, VI e VII.
............................................................ " (NR)
Art. 29. Fica suspensa a incidência da Contribuição para o PISlPasep e da Cofins sobre
as reccHas decorrentes da ve nda de soja classificada na posição 12.01 e dos produtos
cla ssifiGados nos c6digG,'S 1208. 10.00 e 2304.00 da Tabela de Incidência do Impos to .'mbre
Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto nO 7.660, de 23 de d ezembro de 201 1-

Art. 30. A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8 c c 9° da Lei n°
10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nu s códigos
12.01,1208.10.00,2304.00 e 2309.10.00 da Tipi.
Art. 31. A pessoa juridica sujeita ao regime de apuração não cumulativa clli
Contribuição para o PIS/Pasep e d a Cofins poderá descontar das referidas contribuições,
devidas em cada período de apuração., crédito presumido calcu lado sobre a receita decorrente
da venda no mercado in terno ou da eXJXlrtação dos produtos classificados nos códigos
1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2 304. 00, 2309.10 .0Q e 3826.00.00 e de lecitina de soja
classificada no código 2923.20,00, todos da Tipi.

§ 11) O crédito presumiJo de que trata o caput poderá ser aproveitado inclusive na
hipótese de a receita decorre nte da venda dos refe ridos p rodutos estar desonerada da
Contribuição para o PISlPasep e da Cofins.

§ 2° O montante do crédito presum ido da Cun tribuição para o PISi Pasep e da Cofins a
que se refere o caput será determinado, respectivamente, mediante aplicação, sobre o valor da
receita mencionada. no caput, de percentual d as alíquotas prev is tas nQ caput do art. 2° d a Lei
nO 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2 C da Lei nO 10.833, de 29 de
dezemb ro de 2003. c orrespondente a:

1- 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de óleo de soja cla::;siIicado
no código 15 .0 7 da Tipi;
11 - 27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de produtos clas siticad03
nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi;
UI - 10% (dez por cento), no caso de comercialização de margarina classificada no
código 15 17. 10.00 da Tipi;
[\1 - 5% (cinco por cento), no caso de comercialização de rações classificadas no
código 2309.1 0.00 da Tipi;

V - - 45% (quarenta e cinco por cento), no caso de comercialização de biodiesel
classificado no código 3826.00.00 da Tipi;
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VI - 13% (treze por cento), no caso de comerciali:Lação de lecitina de soja classificada
no código 2923.20.00 da Tipi.

§ 3<> A pessoa jurídica deverá subtrair do montante do crédito presumido da
Contribuição para o PlSí Pasep e da Cofins que apurar na foona previ s ta no § 2<l,
respectiv8lllente~ o montanle correspondente:
I - à aplicação do p er centual d e alíquotas prevÍsto no inci s o I do § 2" s obre o valor de
aquis ição de óleo de soja classificado no código 15.07 da T ipi u tili:Lado como insumo n a
p r odução de:
a) óleo de soja classifica.do no código 1507.90.1 da Tipi;

b) margarina classifi cada no código 1517.10.00 da T ipi;
c) b iodiesel classificado no código 3 826.00.00 da. T ipi;
d) lecitina de soja classificada no código 2923 .20.00 da Tipi;

rI - à aplicação do percentual de alíquotas previ s to no inciso fI do § 2 Cl sobre o valor de
aquisição dos produtos class ificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da T ipi utilizados
cumu insumo n a pwdução ue rações classificadas nus códigos 2309. LO .OO da Tipi .

§ 4° O disposto no § 3° somente se aplica em caso de insumos. adquiridos de pessoa
juridica .
§ Y' O crédito presumido não aproveitado em detenninado mês poderá ser aproveitado
nos meses subsequentes.

§ 60 A pessoa jurídica que até o final de cada trimestre-cal endário não c onseguir utilizar
o crédito preswnido de que trata este art.igo n a fo rma prevista no capuf poderá:

T - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do BrasiJ,
observada a legisl aç ão especifica aplicável à matéria; ou
li - solicitar s{:::u r essarcimento em espécie. observada a legislaçã.o específica a p licável à
matéria.

§ ]O O di:spostu neste artigu aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa
os produtos citados no caput, não sendu aplicavel a:
I - operações que co nsistam em mera revenua d e bens;

11 - empresa comercial exporladora.
§ 8" Para os fins deste arligo, conside ra-se exportação a v enda direta. ao exterior ou a
empresa comerciaJ exportadora c om o fim espedficu de exportação.
Art. 32. Os créditos presumidos de que trala o a rt. 31 serão apurados e registrados em
separado dos créditos previstos no art. 3" da L rú n Cl 10 .637, de 30 de dezem bro de 2002, no art.
3 0 da Lei n Cl 10.833, de 29 de dezemb.-o de 2003, e no art. 15 da Lei n" 10 .865, de J O de abril
de 2004, e poderão ser ressarcidos em conformidade com procedimen to específico
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal d o Brasil.
Parágrafo único. O procedimento espe.cífico de ressarcimento de que trata o caput
somente será aplicável aos crédito s presumidos apumdos pt;;la pessoa juridica e m relação a
operação de comercialização acobertada por nota fiscal r eferente exclusivamente a produtos
cuja venda no mercado interno ou exportação seja c ontemplada com o crédito preswnido de
que trat a o art. 31.

Art. 33. O art. 8° da Lei n" 10.925, de 23 de julho de 2004, p assa a vigorar com a s
seguintes alterações:
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"Art. 8° ....................................................... .

§ Io

......................... ... .................................. .

I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, annv.enar e comercializar O.C;; produto:=; in natura de
origem vegetaJ class ificados nos códigos 09.01 , 10.01 a I 0.08~ exceto
os dos códigos 1006.20 c 1006.30, c 18.01 , todos da Nomenclatura
Comum do Mercos ul (NCf\1);

§ 10. Para efeito de inlerprelação do incisu I do § 3°, o d ireito ao
credito na alíquota de 60% (sessent a por cento) abrange todos os
insumos utilizados nos produtos ali referidos." (NR)

Art. 34. Os arts. 54 e 55 da Lei nO 12.3 50, de 20 de dezembro de 2010, passam a vigorar
com as seguintes alterações:
" Art. 54 ........ ............................. ................... .
I - insumos de origem vegetal classificados nas posições 10.01 a
10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da
Nomenclatura Comum do Mercosul ( NeM), quando efetuada por
pessoa juríd ica, inclusive cooperativa, vendidos:
... ..... " (NR)

"Art. 55 . ..... ..

J - o valor dos bens classificados nas posições 10.0 1 a 10.08,
exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.JO~ c na posição 23 .06 da
NeM. adquiridos de pe.ssoa llsica ou recebidos. de cooperado pessoa
fisica;
.............................. .... .........................." (NR)

Art. 35. A associação de fornecedores de cana-de-açúcar, constituída e organizada d~
acordo com os incisos XVI[ a XXI do art. 5 Q da Constituição T'ederal e o art. 53 e seguinte:::;. da
Lei nO 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), tem legitimid ade para representar os
seus associados j udicial e ext rajudicialmente, na foana da lei e de seu estatuto social.
§ 10 No exercício da representação de seus associados, a associação de fornecedores de
cana-de-açúcar tem poderes para, na fonna de seu estatuto social :
I - assistir-lhes e representá-los na negociação e fonnalização d e contrat os de
fornecimento de cana-de-açúcar com terceiros, pessoas fisicas ou juridic as, inc1usi ve com
unidades industriais que adquirirem a cana como insumo;
II - fisc alizar o cumprimento das clausulas estabelecidas nos contratos de fornecimento
de cana-de-açúcar firmados por seus associados, sendo-lhe garantido, inclusive::, o
acompanhamento do recebimento dos produtos pela unidade industrial adquirente, em
especial a pesagem da carga e a análise laboratorial da sua qualidade realizadas por esta,
quando for o caso;

IH - representar os associados extrajudicialmente e judicialmente, podendo inclusive
propor ações de natureza coletiva, respeitada a legislação especial, quando for o caso.
§ 2° O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento poderá atuar como
conciliador das controvérsias entre fornec edores de cana-de-açúcar c as unidades industriai s,
quando solicitado pelas partes interessadas.
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Art. 36. O fornecedor de cana-de-açúcar poderá, m ediante disposição expressa em
contrato de fornecimento de cana ou por correspondência com comprovação de recebimento,
determinar à pessoa fisica ou jurídica adquirente de sua produção que proceda à retenção,
sobre o valor a ele devido, das obrigaçOOs pec uní ãrias associativas por ele asswnidas perante a
a.'!>suciação de fornecedores de cana-de-açúcar à qual estiver filiado e efetue o paganlento
diretamente a esta última.

.»

§
AJternat ivrunente ao disposto no caput, o fornecedor de cana-de-aç.úcar poderá
autorizar a associação à qua.l estiver associado, por me io de deliberação em a'isembleia, a
encaminhar correspondência determinando a retenção das obri gações pecuniárias associativas
diretamente à pessoa fisica ou jurídica adquirente de sua produção rural.
§ 2 No caso de a obrigação rderida nu capul estar prevista em. contrato de
fornecimento de cana,. este constituirá. desde sua celebração, título ex~cutiYo extrajudicial em
favor da associação de fornecedores à qual se destinarem as obrigações pecuniárias~ desde que
atendidos os requisitos dispostos no inciso 11 do art. 585 da Lei nO 5 . 869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil).
0

§ 3" A pessoa fisica ou jurídica que retjver o valor das o b rigações definidas no caput e
não proceder ao SI;:U devido repasse na fonna estabelecida no contrato ou na correspondência
estará suj eita à responsabilização penal, nos termos do art. 168 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7
d~ dezembro de 1940 (Código Penal), sem prejuízo da responsabilidade civiL

Art. 37. O art. 64 da Lei nO 4.870. de l° de dezembro de 1965, passa a vigorar com a
seguinte redação, numerando- se o atual parágrafo único como § 1°:
«Art. 64. A contribuição de interesse de categoria econômica
prevista no art. 144 do Decreto-Lei n(l 3.855, de 21 de novembro de
1941 (Estatuto da T.avoura Canavieira - E J .C), é tomada ad valorem e
fixada em 0,50/0 (cinco décimos por cento) sobre o preço da
comercialização d a cana-de-açúcar pelo fornccedor e será cobrada,
fiscalizada. arrecadada e administrad a diretamente pelas entidades
beneficiárias, conforme a seguinte distribuição:
I - 0,45o/u (quarenta e cinco centésimos por cento) para a
manutenção das órgãos especifIcos de representação d os fornecedores;

e
[] - 0,05% (cinco centésimos por cento) para a manutenção da
Federação dos P lantadores de Cana do Brasi l.

§ ] . . E assegurado às cooperativas de crédito constituídas' até 1CJ de
agosto de 2013, desde que formadas exclusivwnen te por fornecedores
de cana-de-açúcar.. o direito de cobrar, fiscalizar, arrecadar e
administrar a contribuição de 1 % (um por cento) calcuJada sobre o
preço da comercialização da cana-de-açúcar pejo fornecedor, com a
finalidade de aumento das quotas de capital nas cooperativas.
a) (revogada);
11) (revogada);
c) (r evogada).

§ 2<0 As cooperativas de crédito previstas no § 10 e os órgãos
regionais específicos de representação dos .fornecedores podemo,
mediante assembleia geral. deliberar sobre a redução e o
restabeleci menta da parcela da contribuição a c]es destinados, na
forma do seu es.tatuto. " (NR)
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Art-:- 38: Sãoextmtas todas as otmgaçocs~ mC(Wil v e as antcnores à data -d e püblieaçao
desta Lei, exigida.'", de pessoas fisic.a.s o u jurídicas de d ireito privado com fundamento nas
alíneas " a" e " (;;" do capUl do art. :';(1 da Lei nO 4.870. de l° d e dezembro de 1965, preservadas
aquelas já adimplidas.
A rt. 19. Os débitos paru clIrn a Fazend a Nl1domü relativos à co ntribuição para o
Progrmna d e Integração S()cial (PIS) e à CQ1J lri.b ~tição para o FinMeiamenlo da Seguridade
Social (Cofins), de que trata o Capítulo J da Lei nO 9.718, de 27 de novembro de 1998,
dt':vú:los por instituiç_ões fin anceira,> e companhias ~eguradoras, vencido~ até 3 I de dezembro
de 201 2. pod erão ser:

r-

pagos it vlsta c om redução de 100% ( cem por cento) das multas de mora e de oficio,
de 80% (oitenta por c ent o) das mullas isoladas., de 45% (quarenta e cinco por c ento) dos juros
d e mora e de 100% (cem por cen to) sobJ:1j' o vailJr do encargo legal; ou
li - parcelados I;!Jn alp. 60 (sessenta) prestl1'iões , st.:ndo 20% (vinte por cento) d e t'ntTada
e o r estante t'! U1 pctrçdas mensais, com redução t.I~ 80% {uilenta pllC" cento) das multas de mura
e d ~ oficio, de 80% (oitenla por cento) das multas isoladas, de 4 0% (quarenta por c.ento) dos
juros de mOJ:'<l e de 10 0% (cem por ;;cnto) sobre o valor do encargo legal.
§ 1Q Poderã.o ser pagos ou parcelados p elas pessoas jurídicas, nos mesmos prazDs e
condições estabelecido s neste artigo, os débitos objeto de disc ussão judicial relati vos à
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.
§ 2° O disposto neste artigo aplic a-s e a totalidade dos débitos, constitui dos 0 11 não, com
exigibilid ade suspensa ou não, i.nscritos ou nào em Olvid a Ativa d a Uniào , mesmo que em
fase de execução fiscal j á ajuizada. ou qu e tenham sido objeto d e parcelamento anterior não
-i ntegralmente quitado, ainda que excluído por falta de pagamento.
§ Y' Parausuftuir do s beneficios previ:;;tos neste arligo , a pesso~ jurídica deverá
comprovar a desistênl,..;a expressa e irrevugável de todas a~ a ções judiciai::; que lenham po r
o bjeto V~ tributos indicados no caput e ft'nunciar a qualq uer aiegaç.9o de direi1Q sobre as quai::;
se fundam as reoferiuas ações.
§ 4 () O s ujeito pas~ivo que pos:~mir ação judicial em curso na qual requer o
res labelecimento de sua opção ou a sua re inclusào em outros parceló1men tos, para fazl:T j us à
inclu:sãQ dos débito s abrangidos pelos referidos parcelamentos no parçelamento de que trata
t:::.ie artigo, deve rá de sistir d a respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de
direi to sobre a qua l se fimda a referida a ça.o , protoco lando requerimento de extinç~o do
processo com resolução do mérito, nos termos dú inciso V do caput do &1. 269 da Lei nO
5.869 , d e 11 de janeiro d e 1973 (Código de Proce!'iSO Civil), até (1 prazo fm al para ades t!o ao
parcel amento.
§ Y' Os depósitos existen tes vinculados aos débitos ~I serem pagos ou parcelados nos
termos deste artigo serão autom aticamente convenido s em p agamento det1nitiv o, ap1içando-sc
as reduções prev istas no caput ao saldo r t:manescente a ser pago ou p a rcd ado.
§ 6° As reduções previstas no caput não serão cumulativas com q uai.squer outras
reduções admitidas em lei.

§ 70 N a hipótese de anterior concessão d e redução de multa!i ou de juros em j.lt:Tcenruals
diversos dos estabelecidos no caput, prevakccr.do os pen:unnl<1is nele referidos, aplicados
sobre o sald o original das multas ou dos juros.

§ 8'" Enquanto nào consolidada a div ida, o contribuinte deve calcular e
Illens~l mentc

r~olhe r

parcela equivalente ao montan1e dos débitos úbjcto do parc<:lame.nto , dividido
pelo número de prest ações pretendidas.
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§ 9 0 O pedido de pagamento ou de parcelamento deverá ser efauaâO- até--29---de
novemb ro de 2013 e independerá de apresentação de garantia, mantidas aquelas decorrentes
de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de exec ução fiscal.

§ lO. Impl icará imed iata rescisão do parcelnmento, com cancelamento dos beneficios
concedidos, a

mim

de pagamento:

I - de 3 (três) parcelas, consecutivas ou nao; uu
11 - de até 2 (duas) prestações, estando pagas todas as demais ou estando vencida a

última prestação do parcelamento.
§ 11.

E considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.

§ 12. Rescindido o parcelrunento:
J - será efetuada a apuração do valor original do déhito, restabelecendo-se os
acréscimos legais na forma da legislação aplicável â época da ocOlTência dos respectivos fatos
geradores;
fl - serão deduzidas do valor referido no inciso J as prestações pagas.

§ 13. Aplica-se ao parcelamento de que tnl.ta este artigo o disposto no caput c nos §§ 2"
c 3 0 du art. 1 1, no art. 12~ n u caput do art. 13 e no inciso IX do arL 14 da Lei nO 10.522, de 19
de julho de 2002.

§ 14. Ao parcelamento de que trata este artigo não se aplicam:
I - o § 1" do art.

)0

da Lei nO 9.964, de 10 de abril de 2000~ e

II - o § 10 do art. 1° da Lei nO 10.684, de 30 de maio de 2003.
§ 15. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução do
parcelamento de que trata este artigo.
Art. 40. Os débitos para com a Fazenda Nacional. relativos ao Imposto sobre a Renda
das Pessoas .Juridicas (l.RP.I) e à Contribuição Social sohre o Lucro Líquido (CSLL),
decon-entes da aplicação do art. 74 da Medida Provisória n" 2.158-35, de 24 de agosto de
2001 , vencidos ate 31 de dez.embro de 2012 poderão ser:
I - pagos à vista, com redução de 100% (cem por cento) das multac:: de mora e de ofício,
das multas isoladas , dus juros de mora e do valor do encargo legal ; ou

II - p arcdadus em a l6 120 (cento e vinte) prestaçõcs, scndo 20o,/ó (vinte por cento) de
entrada e o restante em parcelas mensais. com reduyão de 80% (oitenta por cento) das multas
de mora e de oficio, de 80% (oitenta por cento) das multas isu ladas, de 40% (quarenta por
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo lcgal.

§ 1° O dispos to neste artigo aplica-se à totalidade dos débitos, constituídos ou não, com
exigibilidade suspensa ou não, inscritos ou não em Dívida A tiva da União, mesmo que em
fase de execução fiscal j á ajuizada, ou que tenham sidu objeto de p arcelamento anterior não
integndmente quitado, ainda que excluídu por falta de pagamento.
§ 2" Para inclusão no p an.:elamenlo de que trata este artigo dos déb itos que s e encontram
com exigibilidade suspensa nas hipóteses previstas nos incisos UI a V do art. 151 da Lei nO
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), o sujeito passivo deverá
desistir expressamente e de forma irrevogável, total ou parcialmente, da impugnação ou do
recurso interposto, ou da ação judicial proposta e,T cumulativarnenlc, renunciar a quaisquer
alegações de direito sobr e as quais se fundamentam os referidos processos administrativos e
as ações judiciais.
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-§- 3° O -sujeito passivo --que --possuir ação judicial em -curso - na- -quaJ requer - o
restabelecimento de sua opção ou a sua reinc1usão em outros parcelrunentos, para fazer jus à
inclusão dos débitos abrangidos pelos referidos parcelamentos no parcelamento de que trata
este artigo, deverá desistir da respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de
direito sobre a qual se funda a referida ação, protocolando requerimento de extinção do
processo com reso lução do mérito, nos termos do inciso V do capul do art. 269 da Lei n'"
5.869. de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), até o prazo Íma! para adesão ao
parcelam ento.

§ 4° Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos
termos deste artigo serão a utomaticamente convertidos em pagamento definitivo, aplicando-se
as reduções previstas no caput ao saldo remanescente a ser pago ou parcelado.
§ 5° As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quaisquer outras
reduções admitidas em lei.
§ 6° Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de juros em percentuais
d iversos dos estabelecidos no caput, prevalccerão os percentuais nc1e rctcridos, aplicados
sobre o saldo original das multas ou dos juros.
§ r Os contribuintes que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos
tcnnos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a mult~ de mora ou de ofício
ou isoladas, e ajuros moratórios, inclusi..·e relativos a débitos inscritos em divida ativa, com a
utilização de créditos de prej u ízo fiscal e de ha"le de calculo negativa da Contrihuição Social
sobre o L ucro L iquido (CSLL) próprios e de emp resas domiciliadas. no Bras il. por eles
controladas em 3] de dezembro de 2011, desde q ue L:-Onlmuem sob seu conlrole ate a data da
opção pelo pagarnen(o ou parcelamento.

§ 8° Na hipótese do disposto no § 7°:
I - o valor a ser utilizado será detenninado mediante a aplicação, sobre o montante do
prejuizo fiscal e da base de c.áJculo negativa, das alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e
9% (nove por cento), respectivarn.ente;
Il - somente será admitida a utilização de prej u izo fiscal e de base de cálculo negativa
da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) incorridos pelas empresas controladas
ate 31 de dezembro de 2011 .

§ 9° A divida obj eto do parcelam ento será consolidada na data do seu requerimento e
será dividida pelo número de prestações indicadas pelo sujeito passivo, não podendo a parcela
sec interior a RS 3 00.000,00 (ln::o:nlos mil n;ai::».
§ 10. Enquanto não consolidada a d ívida , o contribuinte deve calcular e recolher
mensalmente parccl3 equivalente ao montante dos débitos obj cto do parcelamento, dividido
pelo número de prestações pretendidas. observad o o dispo sto no § 9°.
§ 11. Os pedidos de parcelamento deverão ser cfetuados até 29 dc novembro d e 2013 e
inde pend erão de apresentação de garantia, mantidas aquelas decorren tes de débit os
trans feridos de outras mod alidades de parcelamento ou d e execução fiscal .
§ 12. Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento dos beneficios
a falta de pagamento:

conccd:idos~

I - de 3 (trcs) parcelas.. consecutivas ou não; ou

li - de até 2 (d uas) prestações. estando paga."'i todas as demais ou estando vencida a

última prestação do parc.elamento .
§ 13. É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga.
§ 14. Rescindido o parcelam ento:
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I - sera etetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendo-se os
acréscimos legais na fonua da legislação aplicável à épocõ3. da ocorrência dos respectivos fatos
geradorcs ;
IJ - serão deduzidas do valor referido no inciso

r as prestações. pagas.

§ 15. Aplica-se ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 2°
e 3° do art. lI, no art. 12, nú caput do art. 13 c nos incisus V e IX do art. 14 da Lei nO 10.522,
de 19 de julho de 2002.

§ 16. Ao parccI amenlo de que trata este artigo não se aplicam:
I - o § 1" do art. 3° da Lei nO9.964, de 10 de abril de 2000; e
II - o § lOdo art. 1° da Lei nO J 0.684, de 30 de maio de 2003.
§ 17. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os atos necessários à execução do
p arcelamento de que trata este artigo.

Art. 41. O § l" do art. 37 da Lei n° 11. 196, de 21 de novembro de
com a seguinte redação:

2005~

passa a vigorar

" Art. 37 ... .. ... .................. ....... ........ ........... ... ..
§ ] <> O disposto no caput deste artigo aplica-se somente aos bens
novos adquiridos ou construídos destinados a empreendimentos cuja
conc~ssão, permissão ou autorização tenha sido outorgada a partir da
data da publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2018 .

.................... ..... ........... .. ......... .. ........... " (NR)

ArL 42. Revogam-se:

1- os §§ 4° e 5° do art. 7° da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004;
II -- o inci so Il do § 3° do art . 8" da Lei n" I 0.925, de 23 de julho de 2004;

III - o art. 47 da Lei n° 12.546. de 14 de dezembro de 2011 ; c

rv

o art. 36 da f, ei nO4 .8 70, de 10 de dezembro de 1965.

Art. 43 . Esta L ei entra em vi gor:
I - fi partir do primeiro d ia do qu arto mês subsequente ao de sua publicação, em relação
ao disposto no art. 34 dcsta Lei;
II _. na data de sua publicação, para os de mai s dispositivos.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, primeiramente, quero cumprimentar o Senador e ex-Ministro Bernardo
Cabral.
Senador Bernardo Cabral, V. Exª é sempre muito bem recebido aqui entre nós. Que bom vê-lo aqui
novamente! V. Exª sempre abrilhantou o plenário do
Senado com as suas observações, ponderações e
contribuições. Fico muito contente de lembrar o nosso convívio. Seja muito bem-vindo!
Senador Renan Calheiros, eu abri mão de falar
a favor do Projeto Roberto Requião, com o parecer
do Senador Pedro Taques, mas quero aqui expressar
que abri mão para não alongar o processo de votação,
tão importante, dessa matéria, aprovada inclusive por
mim, por consenso de todos nós.
Gostaria de consultar V. Exª sobre a possibilidade
de anteciparmos para amanhã, quinta-feira, a pauta
de sessão deliberativa de sexta-feira pela amanhã.
E assim o justifico:
Primeiro, o Senado Federal teve, desde segunda-feira, votações muito importantes seja na sessão de
segunda-feira, de terça e de hoje. Votamos projetos
da maior relevância, inclusive hoje, na Comissão de
Constituição e Justiça, votamos o projeto pelo voto
aberto, que poderemos votar, se possível, amanhã
à tarde, com a presença significativa de muitos Srs.
Senadores. Contudo, eu próprio, assim como outros
Senadores, temos convites para trabalhos de grande
relevância.
Por exemplo, amanhã à noite, o Nupsi (Núcleo de
Psicopatologia) e Invenções Democráticas, da Universidade de São Paulo, no Centro de Convenções Rebouças, a partir do início da noite, às 19h30, realizam
um colóquio internacional, com as contribuições de
inúmeros intelectuais e pensadores das universidades
do mundo inteiro. E eu, que fui convidado, gostaria de
estar lá presente, inclusive na sexta-feira pela manhã.
Eu falo de uma responsabilidade de trabalho minha,
como Senador, mas que, desta vez, será em local outro que não em Brasília.
Conversei com outros Senadores e Senadoras
que teriam responsabilidades também de trabalho na
manhã de sexta-feira.
Então, se for possível e se houver acordo, mesmo
levando em conta o esforço que V. Exª, como Presidente, propôs a todos de termos sessões deliberativas de
segunda a sexta-feira e dada a produtividade muito alta
que tivemos, desde segunda-feira, hoje e até amanhã,
no final da tarde e início da noite, pergunto se é possí-
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vel a antecipação da pauta da sessão deliberativa de
sexta para a tarde de amanhã.
É a indagação que formulo, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM –
RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador José Agripino, com a
palavra, V. Exª, pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM
– RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a minha palavra será muito rápida, mas não
poderia deixar de ser pronunciada, porque é um rayito
de sol que está aí ao lado de V. Exª – e estou falando
aqui do lugar que ele ocupou durante anos, exatamente
aqui. Refiro-me ao grande cavalheiro Bernardo Cabral,
amigo de todos, com a palavra sempre doce, afável,
um homem muito competente e sério, que honrou o
Senado, foi o Relator-Geral da Constituinte de 1988,
um homem de rara capacidade de articulação e harmonização de interesses, um amazonense que ama
a sua terra. E fazia anos que ele não vinha a este plenário. Não me lembro de Bernardo ter voltado aqui,
nunca mais. E chegou silenciosamente, Senador Flexa
Ribeiro, no fim da tarde desta quarta-feira, para nos
brindar com sua presença benfazeja. A sua presença
aqui é benfazeja. É uma figura agradável, estimada por
aqueles que conviveram com o Senador Bernardo Cabral. E é respeitado no Brasil, porque é advogado de
qualidade, um homem que hoje mora no Rio de Janeiro, cuidando dos seus afazeres, mas merecendo dos
brasileiros e daqueles que são seus amigos a melhor
manifestação de respeito.
Desse modo, com isso, quero saudar a sua presença nesta Casa, que é sua casa e será sempre sua
casa. Falo ao microfone, de onde você falou tantas vezes, para homenageá-lo e para abraçá-lo, o que farei
pessoalmente, em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço a Senadora Vanessa
Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Governo/PCdoB – AM. Sem revisão da oradora.) – Presidente Renan, da mesma forma que fizeram o Senador
Agripino e outros Senadores que daqui falaram, quero,
neste momento, também prestar minhas homenagens,
como disse o Senador Agripino, ao eterno Senador,
Deputado Federal, Relator da Constituição cidadã de
nosso País.
Tive uma alegria muito grande e fui extremamente privilegiada, porque, iniciando ainda muito jovem
na política no Estado do Amazonas, tive a figura, a
generosidade de Bernardo Cabral para orientar nossos passos.
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Lembro bem, Senador Bernardo Cabral, o quanto
o senhor recebia com muito carinho um partido que,
a princípio, não estava legalizado e que, depois da legalização, o senhor passou a receber melhor ainda.
O senhor era o elo que conduzia a unidade das forças
progressistas do Estado do Amazonas. Não tenha dúvida nenhuma V. Exª, Senador, de que não apenas eu,
mas muitos dos Parlamentares mais jovens do que eu,
inclusive, tomam seu exemplo para nele se espelharem
e para desenvolverem suas atividades, para tomarem
suas atitudes.
Tenho a certeza absoluta de que o Estado do
Amazonas, que é o seu Estado e é o meu Estado
querido, deve muito a V. Exª, como o Brasil deve a V.
Exª. Não há amazonense jovem, homem ou mulher,
que não se orgulhe dessa figura que aqui já foi dita. É
uma figura muito importante para a República de nosso País, uma figura muito importante na construção
da democracia e, acima de tudo, uma figura honesta,
simples, dedicada à vida coletiva.
Então, receba o meu abraço mais sincero e carinhoso, o meu reconhecimento e o meu agradecimento,
Senador Bernardo Cabral.
O Brasil jamais esquecerá quem foi o Relator
da Constituição brasileira, da Constituição cidadã. E
o Amazonas se orgulha muito de que o Relator dessa
Constituição tenha sido o Senador Bernardo Cabral.
Parabéns! Agradecemos muitíssimo a sua visita aqui,
Senador.
Muito obrigada.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Ouço a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, quero saudar também essa grande figura.
Tive a honra de poder conviver com V. Exª naquele momento histórico da Assembleia Nacional
Constituinte. Eu era uma jovem Deputada, vinda do
PCdoB da Bahia. A Bahia elegeu duas Deputadas Federais naquele momento da Constituinte: a Deputada
Abigail Feitosa, que, infelizmente, já não está mais
entre nós, e eu. Eu fui como a zebra da campanha
eleitoral e tive a honra de poder conviver com essas
figuras históricas que fizeram a história da democracia em nosso País.
O Senador Bernardo Cabral, que foi o Relator
da Constituinte, o Relator da Constituição cidadã,
juntamente com Ulysses Guimarães, muitas vezes,
Senadora Vanessa Grazziotin, quando aquele Plenário entrava em convulsão, em profundo debate e em
conflitos ideológicos inclusive, soube representar em
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um texto a ideia majoritária democrática que o Brasil
escolhia naquele momento.
Às vezes, eu me sinto preocupada quando vejo o
número de PECs que são apresentadas no Parlamento
atual, porque a Constituição que nós temos deve ser
zelada. Dificilmente, um país tem uma Constituição
nascida de um processo tão participativo quanto o
que o Brasil teve no momento da Constituinte de 1988.
Portanto, quero saudar e homenagear o Senador Bernardo Cabral, que mora no coração de todos
os brasileiros.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) –Com a palavra, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu só gostaria de sugerir que pudéssemos continuar a votação do PLC nº 99 e, logo em seguida, continuar a saudação ao nosso visitante Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Osvaldo Sobrinho.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e
Força/PTB – MT. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não posso perder este momento tão importante,
principalmente quando Bernardo Cabral está presente
aqui. Afinal de contas, aprendi muito na Constituinte
com Bernardo Cabral, que foi nosso grande líder, nosso
grande chefe naquela época. Foi uma pessoa que nos
orientou bastante e que prestou grandes serviços ao
Brasil na construção dessa grande Constituição que
aí está, que foi combatida por muitos. E sabemos que,
hoje, ela realmente é o que Ulysses Guimarães falou:
a Constituição cidadã.
Portanto, Bernardo Cabral, seja bem-vindo! Nós
todos o veneramos, porque o senhor já faz parte da
história do Brasil. Parabéns! Seja bem-vindo sempre!
Nós nos orgulhamos de ser seu amigo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio
Governo/PSOL – AP. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu não poderia deixar de me somar às
inúmeras homenagens ao Senador, Deputado e Ministro Bernardo Cabral. Sem dúvida, ele e Ulysses
Guimarães foram os dois grandes arquitetos do nosso
Texto Constitucional.
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Vou citar Ulysses. Sr. Presidente, essa sessão
que V. Exª anuncia em homenagem ao jubileu de prata,
aos 25 anos da nossa Constituição, citando Ulysses,
nós já a esperamos, assim como “o vigia espera a aurora”. Essa sessão é uma homenagem mais do que
devida não só à Constituição, mas aos arquitetos da
Constituição, como Ulysses Guimarães e o Senador
e Ministro Bernardo Cabral.
Senador Bernardo Cabral, o texto que V. Exª, o
Deputado Ulysses e os constituintes nos entregaram
é o melhor de todos os textos constitucionais de toda
a nossa história, desde a Constituição monárquica de
1824, passando pelas sete Constituições republicanas.
É o melhor, é o mais avançado.
Como disse o grande Ulysses Guimarães no
plenário do Senado Federal na célebre sessão de
5 de outubro de 1988 – V. Exª aqui estava presente
–, essa “não é a Constituição perfeita, mas será luz
de lamparina na terra dos desgraçados”. Assim dizia
Ulysses. E, ao longo desses 25 anos, ela foi emendada, foi corrigida.
A própria Constituição, como também dizia Ulysses, ela própria se reconhece como não perfeita. E V.
Exª, com a sapiência de V. Exª, como arquiteto, como
Relator da Constituição, como Relator do anteprojeto
de Constituição, teve a inteligência de dizer, naquele momento, que a Constituição não se reconhecia
como perfeita, pois pressupôs que, cinco anos depois,
a própria Constituição estaria disposta à revisão até
por maioria simples. Colocou à disposição a possibilidade da sua própria revisão. A própria Constituição
colocou claramente qual para nós humanos é a melhor de nossas qualidades: a qualidade da humildade.
A própria Constituição assim se posiciona quando se
coloca à disposição para a sua própria revisão. É uma
grande obra!
Nós temos a honra de conviver com V. Exª, de
aprender com V. Exª. Recentemente, estive no Amazonas e estive com um grande amigo de V. Exª, com
o Dr. Felipe Dal. Ao estar com o Dr. Felipe Dal, relatei,
inclusive autorizado pelo Presidente Renan, essa homenagem que o Congresso Nacional fará à Constituição de 1988, ao jubileu de prata da Constituição. Eu
não tenho dúvida de que, de todos os Constituintes
presentes, o principal homenageado será V. Exª.
Repito: os principais arquitetos desse texto presentes, vivos entre nós, são o Deputado Ulysses Guimarães e V. Exª. Então, sempre é uma honra para nós
do Congresso Nacional conviver com V. Exª. Será, sem
dúvida, uma honra ter V. Exª aqui no jubileu de prata
do nosso Texto Constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao
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Senador Vital do Rêgo e, em seguida, ao Senador
Romero Jucá.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB. Sem revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, hoje, o Senado se sente extremamente honrado
pela visita de um dos seus mais ilustres homens, que
pôde pisar este tapete, que foi o protagonista da nossa Carta Magna e que é hoje referência para muitos
jovens como eu.
Hoje, vim aqui correndo do meu gabinete, para
poder dizer ao Senador Bernardo Cabral o quanto
admiramos sua obra, o quanto vivemos o dia a dia do
seu trabalho, o quanto sentimos o extraordinário projeto de vida que V. Exª colocou a serviço do País, que
é a nossa Constituição Federal!
Mas vim muito mais aqui, Senador, para lhe trazer
um abraço fraterno de quem não pode mais abraçá-lo física e ternamente, de quem não pode mais ter o
direito de beijar sua face com um gesto, como sempre
fazia, de admiração e de respeito. Venho aqui porque
herdei um patrimônio muito grande, que é o patrimônio
dos amigos do meu pai Vital do Rêgo, dos fraternos
companheiros de Câmara e de Congresso Nacional
do meu pai. E é isso que me honra muito e que move
minha vida como homem público.
Vejo aqui um homem com sua vitalidade, com sua
saúde, voltando à sua casa. Já sabemos que V. Exª será,
por determinação do Presidente Renan Calheiros, um
dos homenageados com uma medalha instituída por
um projeto de resolução de nossa autoria, a Medalha
Ulysses Guimarães, que trata exatamente de prestar
grandes homenagens.
Em nome de Ulysses, em nome de toda a história desse homem fantástico, fabuloso, que o Brasil tragicamente perdeu, V. Exª será o primeiro homenageado em uma série de grandes homenagens
que nós vamos fazer em virtude do jubileu da nossa
Constituição.
O SR. BERNARDO CABRAL – (Fora do microfone.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB –
PB) – Com certeza!
Receba, meu caro Senador, o abraço meu, trazendo comigo a memória do meu pai.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aécio Neves.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco Minoria/PSDB –
MG. Sem revisão do orador.) – Caríssimo amigo, ilustre
Senador e Ministro Bernardo Cabral, eu não poderia
deixar de trazer aqui umas breves mas muito sinceras palavras de admiração, de respeito e, permita-me
dizer, de saudade.
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Que saudade, Relator Bernardo Cabral, daquele
tempo em que eu, apenas um jovem, talvez dos mais
jovens Parlamentares daquela época, acompanhava
o seu trabalho, a sua determinação!
Juntos, acompanhamos, talvez, o mais sublime
dos momentos do Parlamento brasileiro na nossa história contemporânea. Naquele instante, nós víamos
o Congresso Nacional com as portas escancaradas
para a sociedade brasileira. Ninguém impunha ao
Congresso Nacional, ao Congresso Constituinte, a
sua vontade, a não ser a sociedade brasileira, através
das suas várias organizações ou mesmo através de
manifestações espontâneas que encontrávamos por
todas as ruas do Brasil.
Eu me lembro, com muita saudade, daquele tempo. Eu era apenas um coadjuvante Parlamentar, mas
já compreendia a importância das transformações que
ali estavam sendo construídas.
E V. Exª pode ter certeza, Senador e Ministro
Bernardo Cabral, que sua biografia traz, na redação
da nova Constituição brasileira, talvez, a mais bonita
das suas páginas. É uma biografia recheada de êxitos.
Naquele momento, a ponderação e o equilíbrio de V.
Exª, a sua capacidade argumentativa e, sobretudo, a
sua capacidade da audição, ao ouvir posições tão contraditórias e ao construir, de alguma forma, consenso
entre elas, possibilitaram-nos a todos comemorar a
Constituição cidadã de Ulysses.
Fica aqui, portanto, esse preito de admiração, de
respeito e, repito, de muita saudade de um tempo em
que o Congresso Nacional ouvia única e exclusivamente a voz das ruas deste País. Quem sabe possamos
um dia voltar a ter, Presidente Renan, um Senado e
uma Câmara altivos, construindo eles próprios a sua
pauta e podendo eles próprios interpretarem, sem intermediário algum, sem que outro Poder tenha que
interferir permanentemente na pauta que seja a pauta
da sociedade brasileira.
Parabéns, meu respeito, minha admiração e meu
eterno carinho, amigo Bernardo Cabral!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR. Sem revisão do orador.) – Presidente, primeiro,
registrar a importância do dia de hoje nas votações,
tanto na Comissão de Constituição e Justiça, nas outras comissões, quanto também no plenário.
Registro também, como tantos fizeram aqui, a
nossa satisfação de ter entre nós o Ministro, o Senador, o mestre Bernardo Cabral, que nos honra e nos
orgulha não só por sua história jurídica, mas também
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pela sua bagagem política, parlamentar. E um amazônida como eu, da região da Amazônia, tem, sem
dúvida nenhuma, uma contribuição fundamental para
a história política do nosso País. Passando pela Constituição, por tudo o que ele produziu na Câmara e no
Senado, o Senador Bernardo Cabral é um direcionamento para que todos nós possamos cada vez mais
exercer melhor os nossos mandatos.
Então, eu gostaria, assim como tantos fizeram
aqui, de saudar a presença desse ilustre brasileiro,
desse ilustre Parlamentar, desse ilustre mestre do
Direito, que aqui nos visita e que nos revigora com
a sua presença jovem, brilhante, corajosa e que nos
faz tanto bem.
Senador Bernardo Cabral, bem-vindo à sua Casa!
É um prazer revê-lo!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Sem revisão do orador.) – Não poderia também deixar de fazer minha homenagem ao Senador
Bernardo Cabral.
Por ocasião da Constituinte de 1988, eu era ainda
estudante de Direito e acompanhei os trabalhos, como
estudante, do Cabral 1, do Cabral 2, do Cabral 3. E V.
Exª foi fazendo, a cada momento, com que o projeto
não só de uma Constituição, mas de um Estado, um
projeto de uma sociedade fosse chegando à perfeição
– se é que existe uma constituição que seja perfeita.
Alguns dizem que a nossa Constituição é prolixa, mas é uma Constituição, apesar das críticas que
se fazem a ela. Não é uma Constituição perfeita, V.
Exª sabe bem disso, mas ela é decorrência daquele
contexto histórico.
Se eu pudesse ressaltar um dos pontos mais importantes da Constituição, eu ressaltaria a inteligência
de V. Exª na topografia legislativa, na topologia legislativa. Diferentemente das Constituições anteriores, a
nossa atual Constituição coloca os direitos e garantias
individuais no início. Isso significando que o indivíduo
é mais importante que o Estado.
Art. 5º. Direitos Fundamentais. O art. 44 fala em
Legislativo, o art. 76 fala em Executivo, o art. 92 fala
em Judiciário. E, a partir do art. 129, o Ministério Público, e V. Exª teve a coragem de estabelecer o Ministério Público no Título IV, Capítulo IV da Constituição.
Mas o mais importante de tudo isso não é o Ministério Público. O mais importante de tudo isso não
é o próprio Estado. O mais importante de tudo isso é
o indivíduo, porque o indivíduo existe antes da exis-
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tência do Estado, e V. Exª teve essa inteligência. Eu
tenho certeza de que não sozinho, porque o senhor
não é, tenho certeza, um cidadão vaidoso. O senhor
sabe dividir a sua obra, e essa obra é obra de muitos.
Mais de cinco mil emendas populares.
Estávamos em um momento, Senador, Presidente Cabral, em que não tínhamos ctrl c, ctrl v. Nós não
tínhamos o computador para colar aqui, colar ali, da
maneira como temos hoje. Naquele momento histórico,
a dificuldade era de ler e entender.
V. Exª é um grande brasileiro.
Art. 5º: o indivíduo é mais importante que o Estado, porque o indivíduo nasceu antes do próprio Estado. Parabéns e minhas homenagens ao senhor,
como estudante de Direito Constitucional, do qual o
senhor é mestre.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Nós queríamos só comunicar
aos Senadores que, no dia 29 de outubro, vamos ter a
sessão do Senado Federal que comemorará o transcurso dos 25 anos da promulgação da Constituição
Federal. Durante essa semana, vamos ter uma série
de homenagens pelos 25 anos da Constituição Federal,
com a entrega a algumas personalidades da Medalha
Ulysses Guimarães.
O Senador Romero Jucá, que há pouco nos honrou com a sua intervenção, esqueceu de dar uma informação muito importante: nós criamos aqui, no Senado
Federal, uma Comissão de Consolidação das Leis e
Regulamentação da Constituição Federal.
Senador Bernardo Cabral, como V. Exª sabe,
mais de 120 artigos da Constituição ainda precisam
ser regulamentados, e essa comissão está nos ajudando demais para que nós possamos avançar nesse
aperfeiçoamento institucional.
Hoje mesmo – e a sua presença aqui tem um significado maior –, nós regulamentamos um importante
artigo da Constituição Federal, uma regulamentação
necessária e tardia, como também as demais regulamentações, mas uma regulamentação importante,
que diz respeito ao direito de resposta na comunicação brasileira.
Eu fiz questão de lembrar que o direito de resposta, garantido pela Constituição, sempre foi visto como
uma proteção aos homens públicos, mas, na verdade,
esse não foi o raciocínio do Relator. O raciocínio do
Relator – e hoje nós preenchemos esse vazio, esse
vácuo – foi de dever de resposta, porque a todo homem
público cabe, sem dúvida, o dever de resposta. Uma
feliz iniciativa do Senador Roberto Requião.

Setembro de 2013

De modo que nós gostaríamos, mais uma vez,
honrados, de agradecer a sua presença aqui entre nós,
Bernardo. É um prazer muito grande.
Retomamos a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Sr. Presidente, V. Exª ficou de dar
a resposta.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB –
RR) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu fiquei de dar a resposta.
O Senador Eduardo Suplicy, em nome de alguns
Senadores, fez um pedido em função dos objetivos que
desde logo nós atingimos durante esse esforço concentrado. Nós votamos importantes matérias. Inclusive,
com um quórum significativo, deliberamos também na
segunda-feira, para anteciparmos a pauta da sexta-feira para quinta-feira.
Eu queria dizer que, com muita satisfação, nós
aceitamos a sugestão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – E teremos votações importantes
amanhã também, nominais.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – E teremos votações importantes amanhã, nominais.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Inclusive poderemos ter, acredito, a
primeira votação da PEC sobre o voto aberto.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Sim, e vamos ter, certamente, a primeira sessão de discussão das propostas de
emenda à Constituição sobre votos abertos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Governo/PT – SP) – Muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Todas vão tramitar conjuntamente, antecipando, com isso, a Ordem do Dia, que
estava prevista para sexta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Declaramos encerrada a discussão do projeto.
Votação da Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, o Substitutivo, que tem como preferência regimental uma proposta redacional do Senador
Walter Pinheiro.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Aprovada a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ficam prejudicados os
projetos que tramitavam conjuntamente.
Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final do vencido para turno
suplementar.
É o seguinte o Parecer:
PARECER Nº 1.061, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2007 (nº
4.124, de 1998, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 99, de
2007 (nº 4.124, de 1998, na Casa de origem), que
acrescenta inciso XX ao caput do art. 181 da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
Trânsito Brasileiro. (Prevê penalidade para estacionamento irregular, em vaga para pessoas portadoras
de deficiência física).
Sala de Reuniões da Comissão, de de 2013.
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irregular em vaga destinada a pessoa com
deficiência e procedimentos para notificação de infração.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997
(Código de Trânsito Brasileiro), passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 90-A e 301-A:
“Art. 90-A. É obrigatória a instalação, em toda
a extensão das rodovias, até o ponto de conexão com o sistema viário das cidades situadas em sua área de influência, de placas de
sinalização indicativa de pronto-socorro, com
informações sobre a distância e a localização
do hospital mais próximo e orientação para o
acesso a ele.
Parágrafo único. As placas referidas no caput
obedecerão as especificações técnicas estabelecidas pelo Contran, quanto a formato,
dimensões, tipo de informação a ser incluída
e critérios para definição dos locais em que
serão instaladas.”
Art. 2º O art. 105 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 105. ........................................................
........................................................................
VI – para as bicicletas, sinalização noturna
dianteira, traseira, lateral e nos pedais;
.............................................................. ” (NR)
Art. 3º O art. 181 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso XX:

ANEXO AO PARECER Nº 1.061, DE 2013

“Art. 181. ........................................................
........................................................................
XX – em locais de estacionamento reservados
pela sinalização a idosos ou a pessoas com
deficiência física:
Infração – grave;
Penalidade – multa;
Medida administrativa – remoção do veículo.
.............................................................. ” (NR)

Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 99, de 2007 (nº
4.124, de 1988, na Casa de origem).

Art. 4º O art. 282 da Lei nº 9.503, de 1997, passa
a vigorar com a seguinte redação:

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para
dispor sobre sinalização rodoviária indicativa de pronto-socorro, equipamentos
obrigatórios das bicicletas, estacionamento

“Art. 282. ........................................................
§ 1º A notificação devolvida por desatualização
do endereço do proprietário do veículo será
considerada válida para todos os efeitos se,
no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
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devolução, o novo endereço não houver sido
comunicado à autoridade de trânsito.
§ 4º Da notificação deverá constar a data do
término do prazo para apresentação de recurso
pelo responsável pela infração, que não será
inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da
notificação da penalidade.
§ 5º Procedida a atualização de endereço pelo
proprietário do veículo no prazo fixado no § 1º,
a autoridade de trânsito expedirá nova notificação, sendo reiniciada a contagem do prazo
para apresentação de recurso ou para pagamento de multa pelo infrator.” (NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maioria/PMDB – AL) – Não havendo objeção do
Plenário, passa-se à imediata apreciação da matéria em turno suplementar. Poderão, como todos sabem, ser oferecidas emendas até o encerramento
da discussão.
Discussão do Substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o Substitutivo em turno suplementar, declaramos encerrada a
discussão.
Sem emendas, o Substitutivo é dado, portanto,
na forma do Regimento, como definitivamente adotado, sem votação, nos termos do art. 284 do Regimento Interno.
São os seguintes os itens prejudicados:
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 103, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 103, de 2007 (nº 3.914/2004, na
Casa de origem, do Deputado Pastor Frankembergen), que acrescenta inciso III ao parágrafo
único do art. 281 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro,
que cuida do julgamento da consistência do
auto de infração.
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11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 128, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 128, de 2007 (nº 742/2007, na Casa
de origem, do Deputado Elismar Prado), que
altera o caput do art. 105 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para estabelecer que as
saídas de emergência dos ônibus e microônibus devem ser visíveis independentemente da
existência ou não de luz ambiente.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 74, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 74, de 2008 (nº 2.956/2004, na Casa
de origem, do Deputado Inocêncio Oliveira),
que altera o inciso VI do caput do art. 105 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre especificidades dos veículos de
duas rodas.
13
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 165, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 165, de 2008 (nº 4.148/2001, na
Casa de origem, do Deputado Luiz Bittencourt), que altera o art. 282 da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Có-
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digo de Trânsito Brasileiro, sobre notificação
de infração.
14
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 172, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 172, de 2008 (nº 225/2007, na
Casa de origem, do Deputado Lobbe Neto),
que acrescenta art. 81-A à Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre placa indicativa de pronto-socorro nas rodovias.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 198, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei
da Câmara nº 198, de 2008 (nº 444/2007,
na Casa de origem, da Deputada Sandra
Rosado), que altera a redação do inciso IX
do caput do art. 22 da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro (obriga os órgãos de
trânsito estaduais a encaminharem relatórios semestrais das ocorrências de trânsito
aos Municípios).
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de origem, do Deputado Lincoln Portela), que
acrescenta inciso VIII ao caput do art. 23 da
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
acrescentar competência às Polícias Militares
dos Estados e do Distrito Federal.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 71, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 71, de 2007, do Senador Antônio Carlos Valadares, que altera o art. 320
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro,
para acrescentar nova destinação de parcela
das receitas arrecadadas com a cobrança de
multas de trânsito aos municípios.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 192, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 192, de 2007, do Senador Wilson
Matos, que dá nova redação aos arts. 54, 55
e 244 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 48, DE 2009
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

19
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 201, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 48, de 2009 (nº 3.884/2000, na Casa

Discussão em turno único, Projeto de Lei do Senado nº 201, de 2007, do Senador César Borges,
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que acrescenta dispositivos à Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para destinar aos municípios
parcela da receita arrecadada com a cobrança
de multas de trânsito em rodovias federais.
20
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 222, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594
e 613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
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o Código de Trânsito Brasileiro, para redefinir
as condições de aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir por acúmulo de
pontos em infrações cometidas.
23
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 401, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 222, de 2007, do Senador Romero
Jucá, que altera o art. 131 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito
Brasileiro – para que sejam expedidas 02 (duas)
vias do Certificado de Licenciamento Anual.

Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 401, de 2007, do Senador Marconi
Perillo, que altera o art.159 da Lei nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para determinar a notificação
do condutor sobre a data limite para renovação
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

21
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 257, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

24
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 462, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)

Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 257, de 2007, da Senadora Maria
do Carmo Alves, que acrescenta parágrafo ao
art. 85 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre a implantação de
sinalização de trânsito destinada às pessoas
portadoras de deficiência visual.

Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 462, de 2007, do Senador Demóstenes Torres, que altera o art. 126 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Código de Trânsito Brasileiro, para incluir os
veículos sinistrados, com laudo de perda total
e integralmente indenizados por companhia
seguradora, entre aqueles sujeitos a baixa
obrigatória de registro.

22
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão em turno único, Projeto de Lei do
Senado nº 383, de 2007, do Senador César
Borges, que altera o § 1º do Art. 261 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui

25
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 550, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 550, de 2007, de autoria do Senador Gilvam Borges, que inclui novo § 3° no
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art. 143 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de
1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para exigir que o candidato à habilitação
na categoria A esteja habilitado há, no mínimo,
um ano na categoria B ou superior e que não
tenha cometido infração grave ou gravíssima,
nem seja reincidente em infrações médias nos
últimos doze meses.
26
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 594, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 594, de 2007, do Senador Gilvan
Borges, que altera o art. 303 e acrescenta os
arts. 302-A e 303-A à Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para aumentar as penas dos crimes de
condução de veículo automotor em estado de
embriaguez e de participação em via pública
de competição automobilística não autorizada
pela autoridade competente.
27
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 613, DE 2007
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 613, de 2007, do Senador Cristovam Buarque, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e o Código Penal, com vistas a
aumentar as penas dos crimes que especifica
e determinar que o juiz seja comunicado imediatamente sobre acidentes de trânsito com
morte, para efeito de suspensão cautelar da
habilitação do condutor.
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28
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 19, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 19, de 2008, do Senador Marconi Perillo, que altera o Código de Trânsito
Brasileiro para fixar referências na avaliação,
pelo juiz, do elemento subjetivo nas hipóteses
de homicídio e lesão corporal praticados na
direção de veículo automotor.
29
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 202, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado nºs
71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 202, de 2008, do Senador Expedito Júnior, que altera dispositivo da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para
exigir visibilidade dos equipamentos eletrônicos medidores de velocidade instalados nas
vias públicas e impedir a vinculação do produto da arrecadação de multas à remuneração
contratual.
30
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 253, DE 2008
(Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 253, de 2008, do Senador Romeu
Tuma, que acrescente-se §§ 6º e 7º ao artigo
147, da Lei nº. 9.503, de 23/09/1997, Código
de Trânsito Brasileiro, para tornar obrigatório
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a realização de exame psicológico ao “infrator
contumaz da legislação de trânsito”.
31
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 280, DE 2008
Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 280, de 2008, do Senador César
Borges, que altera o art. 115 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o Código
de Trânsito Brasileiro, para permitir a substituição dos caracteres de identificação da placa
do veículo quando comprovada a existência
de cópia obtida ilegalmente.
32
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 426, DE 2008
Tramitam em conjunto os
Projetos de Lei da Câmara nºs 99, 103
e 128, de 2007; 74, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os Projetos de Lei do Senado
nºs 71, 192, 201, 222, 257, 383, 401, 462, 550, 594 e
613, de 2007; 19, 202, 253, 280 e 426, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 426, de 2008, do Senador Gerson
Camata, que acrescenta parágrafo ao art. 280
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para
vedar a terceirização na operação de aparelhos
ou equipamentos empregados na fiscalização
eletrônica de velocidades.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz, mais
uma vez, meus cumprimentos, meus parabéns pelo
competente parecer que V. Exª proporcionou ao Senado Federal e, com ele, a aprovação dessa importantíssima matéria.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT
– AC) – Obrigado, Senador Renan Calheiros.
Lembro que hoje começamos no Brasil a Semana Nacional do Trânsito, e o Senado Federal dá uma
boa resposta ao aprovar essa matéria e também ao
ter aprovado uma matéria hoje na Comissão de Constituição e Justiça, relatada pelo Senador Vital do Rêgo,
com uma rigidez muito maior no trato dos rachas no
trânsito, que também virá a plenário nos próximos dias.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Quero, mais uma vez, agradecer
a V. Exª pelo parecer. Essa matéria é muito importante.
Ela inclui como infração de trânsito estacionar em vaga
de deficiente e em vaga de idoso, prevê a sinalização
noturna para bicicletas e obriga a instalação de sinalização de pronto-socorros em rodovias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Eu queria, antes de encerrar
a Ordem do Dia, aproveitar a presença de todos para
submeter à apreciação da Casa um requerimento que
propõe a urgência para votarmos amanhã, antecipando, como disse, da sexta para quinta-feira, o Projeto
nº 51, o Projeto nº 26, o requerimento, perdão, é o nº
51, sobre a lei do racha no trânsito, que também, como
disse o Senador Anibal Diniz, é uma importantíssima
resposta do Senado Federal às barbaridades que vivemos hoje no trânsito brasileiro.
É o seguinte o Requerimento:
REQUERIMENTO Nº 1.108, DE 2013
(Requerimento n° 51, de 2013-CCJ)
Requeiro, nos termos do artigo 338, inciso IV, do
Regimento Interno do Senado Federal, urgência para
o PLC n° 26, de 2013.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram.
(Pausa.)
Aprovado o requerimento.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
As demais matérias prejudicadas vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Tivemos uma solicitação, durante a sessão, de requerimento, apresentada pelo
Senador José Agripino, e nós tínhamos assumido o
compromisso de, tão logo encerrarmos a Ordem do
Dia, apreciarmos esse requerimento.
Está, portanto, encerrada a Ordem do Dia.
Passamos à apreciação dos Requerimentos nºs
1.030 e 1.031, de 2013.
São os seguintes os itens na íntegra:
Item 56
REQUERIMENTO Nº 1.030, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.030, de 2013, do Senador Humberto Costa solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (representação por advogado e fixação de
honorários advocatícios e periciais nas ações
trabalhistas).
Item 57
REQUERIMENTO Nº 1.031, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos nº
1.031, de 2013, do Senador Francisco Dornelles solicitando que, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 33, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (representação por advogado e fixação de
honorários advocatícios e periciais nas ações
trabalhistas).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Votação dos requerimentos.
Os Srs. Senadores que aprovam os requerimentos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O requerimento solicita que, sobre os Projetos
de Lei da Câmara nº 33, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, além das Comissões constantes do
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despacho inicial, seja ouvida também a Comissão de
Assuntos Econômicos.
Votação em globo dos requerimentos.
Os Senadores que aprovam os requerimentos
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os requerimentos.
Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
(Calendário Especial
– Requerimento nº 1.048, de 2013)
Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de
2011 (nº 98/2007, na Câmara dos Deputados,
tendo como primeiro signatário o Deputado
Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal,
instituindo imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras
em geral interpretadas por artistas brasileiros
bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham.
Pareceres sob nºs:
– 484, de 2012, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício
Oliveira, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta, com voto vencido
do Senador Eduardo Braga;
– 999, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Inácio Arruda, pela rejeição da Emenda nº 2
de Plenário; e
– 1.000, de 2013, de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá, favorável
à Emenda nº 3 – Plen.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
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Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
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zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
33
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
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10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
34
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 315, DE 2003 –
COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
36
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013 – Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
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Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).
38
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
39
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
40
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).

37
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013

41
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de

Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
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ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).
42
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
43
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
44
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de
sua autoria.
45
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).
46
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
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47
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
48
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
49
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
974, de 2013, do Senador Humberto Costa,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 11 e 162, de 2012, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007 (
que já se encontra apensado ao Projeto de
Lei do Senado nº 156, de 2007), todos complementares, por regularem matéria correlata (aplicação da receita pública da União em
ações e serviços públicos de saúde).
50
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto
de Lei do Senado nº 323, de 2012, por regularem matéria correlata (alterações na Lei de
Licitações).
51
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei da Câmara
nº 32, de 2007, seja remetido para exame da
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Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos.

58
REQUERIMENTO Nº 1.034, DE 2013

52
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei da
Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam em conjunto, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cria a área de proteção ambiental da Serra
da Canastra).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 473, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (regulamentação do exercício da
acupuntura).
53
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (abono para benefício de prestação
continuada).
54
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania (abono para benefício de
prestação continuada).
55
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011,
que tramitam em conjunto, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (abono para benefício de prestação continuada).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco
Maioria/PMDB – AL) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra, com satisfação, ao Senador
Inácio Arruda.
Com a palavra V. Exª.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, cumprimentá-lo pela atividade do Senado Federal.
Desde segunda-feira, estamos aqui votando, deliberando matérias de grande interesse para o País,
numa pauta que foi fruto do diálogo com os Líderes e
com os Srs. Senadores, porque muitas das matérias
que aqui foram votadas tramitaram nas comissões,
foram debatidas, discutidas sobejamente e, ao final,
foram deliberadas pelo Pleno do Senado Federal.
Quero também fazer um registro. Estive representando a direção nacional do PCdoB, em reunião
no Rio Grande do Norte, onde fizemos a filiação do
Deputado Fábio Dantas.
Fábio Dantas é um jovem deputado estadual
que faz um mandato extraordinário no Rio Grande do
Norte, uma figura muito querida pelo povo de Natal,
da região metropolitana e do interior, do sertão, seja
das regiões serranas, seja das áreas secas do Rio
Grande do Norte.
Fábio Dantas decidiu, depois de um bom debate,
de uma boa discussão com o seu ex-partido e com o
PCdoB, filiar-se ao PCdoB. É uma filiação de grande
impacto para nós no Rio Grande do Norte.
O Rio Grande do Norte é um local em que o
partido tem longevidade. Ali nós tivemos Parlamentares na década de 40. Grandes dirigentes saíram
do Estado do Rio Grande do Norte, assim como
grandes militantes socialistas, comunistas, da causa democrática e da causa social em nosso País. E
a expectativa no Rio Grande do Norte é muito positiva, de que, com a chegada de Fábio Dantas, de
Theodorico Neto e de muitos militantes que atuavam
com Fábio Dantas, o Partido consiga ali fazer uma
nominata, apresentar uma chapa para deputados es-
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taduais. E, quem sabe, não vai nos dar também um
Parlamentar para o Congresso Nacional, elegendo
um Deputado Federal. Essa é a nossa expectativa
no Rio Grande do Norte.
Nós sabemos que é uma luta muito difícil, porque
é um Estado muito disputado, com lideranças já muito reconhecidas, mas é evidente que, ao trazer para
o Partido uma figura da expressão de Fábio Dantas,
abre-se um espaço especialíssimo para que possamos
discutir a nossa atuação no Rio Grande do Norte num
patamar diferente, absolutamente distinto daquele em
que atuamos até hoje.
Então, cumprimento a direção do nosso Partido
no Rio Grande do Norte por esse êxito extraordinário de trazer para as nossas fileiras uma pessoa da
qualidade do Deputado Fábio Dantas, que tem uma
história política, juntamente com seu pai, com a sua
família, no Rio Grande do Norte. É como encontrar
uma esmeralda no meio do caminho, uma pérola que
vai sedimentar a nossa atuação naquele importante
Estado da Federação brasileira.
Portanto, meus cumprimentos à nossa direção
no Estado do Rio Grande do Norte.
Também quero dizer, Sr. Presidente, que estamos,
no nosso Estado, o Ceará, trabalhando intensamente
com o atual Governador, Cid Ferreira Gomes, agora
ocupando uma nova pasta, em que já temos experiência, porque levamos para a Secretaria do Esporte
do Estado do Ceará um militante do nosso Partido
que já foi Secretário de Esportes em Sobral, atuou na
Secretaria de Educação na cidade de Maranguape e,
agora, vai ocupar a pasta de Esporte do Estado do
Ceará. Gilvan Paiva tem uma grande atuação, é uma
pessoa muito respeitada onde atua. Abre-se, também,
um espaço novo para a nossa atuação no Estado do
Ceará. Tenho certeza de que vamos contribuir.
Agora mesmo, estamos discutindo com o Ministério do Esporte um empreendimento extraordinário para nós, que é um centro de formação olímpica
do Nordeste, que vai ter sede no Estado do Ceará.
Significa um investimento, somente do Governo Federal, superior a R$200 milhões. É um centro com
uma estrutura para receber atletas não só do nosso
Estado, mas de todo o Nordeste, do Brasil, e para
competições internacionais de esportes olímpicos.
Então, isso, para nós, também, tem grande importância. Vamos passar a atuar junto a um segmento em
que temos uma presença nacional, porque estamos
no Ministério do Esporte desde o primeiro governo
do Presidente Lula, no segundo governo, no terceiro
governo. E agora, com o Ministro Aldo Rebelo conduzindo o Ministério do Esporte.
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É uma atividade de grande capilaridade. Imagine que você está discutindo, tratando, todos os dias,
com o futebol. O futebol é um jogo coletivo. São 22 em
campo, simultaneamente, e você tem um quadro de reservas. Normalmente, em uma partida de futebol, você
tem atuando mais de 30 pessoas. Às vezes, mais de
40 pessoas, só para colocar um time em campo para
jogar. Você tem um segmento enorme de profissionais
que atuam junto aos jogadores. Depois, você tem o
futebol amador, o futebol de salão, o vôlei.
O Ceará tem contribuído com grandes atletas,
por exemplo, no vôlei de praia e no basquete. Existem
novas modalidades esportivas, que são novidades e
que, às vezes, vieram do exterior. O futebol também
veio, não era nosso, não nasceu aqui, mas se transformou em paixão nacional. Hoje, temos campeonatos de esqueite, de patins. Nós somos a terra dos
ventos, dos fortes ventos, dos jangadeiros. Temos lá
uma competição que podemos chamar de corrida de
jangadas. São verdadeiras regatas, espetaculares, de
jangadeiros. É um circuito que existe do Ceará inteiro
e que pode ser um circuito nordestino e um exemplo
para o Brasil de profissionais, de pescadores que pescam todos os dias, mas que tiram um dia ou dois no
ano para fazer uma competição de jangadas. Vários
esportes náuticos hoje têm grande realce em nosso
Estado, usando velas mais leves, mais modernas,
com desenhos novos, que permitem o surgimento
desses esportes na nossa cidade de Fortaleza, no
nosso Estado do Ceará e no Nordeste inteiro. Então,
imagino que podemos dar uma grande contribuição
com a chegada do Gilvan Paiva na Secretaria do Esporte do Estado do Ceará.
E é bom destacar que, no Estado do Ceará, temos o Programa Segundo Tempo, que é o maior realizado no Brasil, articulado com Municípios, junto com o
Estado e com as prefeituras, e tem também um papel
de envolvimento da juventude, uma porta de entrada
para que a juventude saia, muitas vezes, de uma outra
porta negativa que se abriu, como o vício na droga,
seja nos derivados da cocaína, seja em outras drogas, algumas, mais pesadas, outras, mais leves, mas
todas que têm o sentido de dificultar a ascensão da
juventude para ações que tenham papel mais destacado no desenvolvimento do nosso País. É muito mais
fácil você prevenir agindo, levando a juventude para a
prática esportiva, para as competições esportivas, do
que deixá-la ou largá-la para o vício e, depois, haver
traumas muito maiores para tentar reverter um quadro
de debilidades de determinados segmentos da juventude e até mesmo de pessoas com mais idade, que
terminam entrando no vício.
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O esporte abrange todas as idades: de crianças
até pessoas de 70, 80 anos. Do jovem ao velho. Não
existe idade para praticar esporte. Hoje, há competições esportivas de idosos no mundo inteiro. Os idosos
percorrem o mundo praticando esportes.
Então, acho que estamos muito bem situados.
E quero cumprimentar o nosso Secretário Gilvan Paiva, desejando que tenha êxito na sua tarefa, na sua
responsabilidade, na sua missão de dirigir o esporte
no Estado do Ceará. Ali, temos um grande número
de profissionais que atuam nessa questão, tanto os
que estão ligados diretamente à atividade esportiva
como os que estão ligados aos meios de comunicação de massa. Creio que quase todas as emissoras
de rádio, de televisão e de jornal têm um segmento
destacado exclusivamente para acompanhar as atividades esportivas. É uma área de atuação que tem
uma grande visibilidade e que pode ser aproveitada
para propagar essa grande alternativa, que é prática
de esportes para a juventude e para as pessoas do
nosso País.
Ao final, Sr. Presidente, não posso deixar de me
referir à situação que estamos vivenciando no País,
que é o debate que envolveu o Supremo Tribunal Federal e que foi alvo de discussão no País inteiro, sobejamente destacado na imprensa brasileira: a votação
que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal
de garantir que os réus da Ação Penal 470 tivessem
direito aos embargos infringentes.
Foi um debate muito vivo, transmitido para o País
inteiro, em que o argumento, a discussão do preceito
constitucional, legal, da nossa legislação, do Código
Penal, do Código de Processo, todos esses procedimentos foram examinados para garantir aos réus a
sua mais ampla defesa. Acho que isso não poderia
ter nenhum embargo aos juízes, para que pudessem
proceder da forma como procederam.
E decidiram exatamente no desempate. Um debate tão vivo, tão acesso, que levou o Tribunal a empatar,
em cinco a cinco. E como é o decano, aquele que tem
maior experiência, que já examinou todas as situações
no Supremo Tribunal Federal, todas as possibilidades
de defesa, tudo já foi examinado pelo decano, por isso
precisamos cumprimentá-lo, inclusive pela coragem
política, porque a sua decisão tem o caráter técnico,
evidentemente, está sustentada na técnica do saber
jurídico. Mas há também a questão política, porque a
pressão que se fez, as chicanas que se promoveram
ao juiz foram abertas, uma coisa quase violenta. No
entanto, Celso de Mello se manteve sereno, consciente, sabendo que precisava desempatar uma questão
muito importante aos olhos do povo brasileiro, e o fez
corajosamente.
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Isso é muito importante para quem tem a responsabilidade de julgar as pessoas. Isso é muito importante
para que as pessoas não sejam fuziladas antecipadamente por um ou outro, fora dos ditames legais e fora
dos tribunais. Porque, muitas vezes, se quer resolver a
condenação das pessoas ou a sua absolvição fora dos
tribunais, mesmo que eles estejam respondendo a um
processo naquele tribunal. Então, queria-se antecipar
a decisão, queria-se decidir fora do Tribunal. Chamou-se a opinião pública para tentar travar a decisão de
um juiz. Temos de render as nossas homenagens ao
decano do STF, por sua decisão corajosa, sustentada
em argumentos sólidos e que desmontou muitos argumentos que pareciam ter base, se apresentavam com
a força de quem tinha sustentação, mas que foram desmontados também na argumentação do Ministro Celso
de Mello. Isso é muito significativo para o nosso País.
Na semana passada e nesta semana, os debates
em torno dessa matéria também servem de aprendizado para todos nós de como atuar em um tribunal,
de como não deixar o tribunal ser transformado em um
ambiente de disputa puramente política. Claro que a
decisão muitas vezes, por ser uma Corte constitucional,
tem caráter político, é evidente, mas as decisões, como
juiz, não podem se sustentar na pressão puramente
política. O Ministro Celso teve essa clarividência, de
que sua decisão não estava baseada na pressão de
A, B, C ou D. E acho que alguns juízes também demonstraram esse sentimento, sem demérito para as
posições contrárias, é evidente. É um debate de posições distintas. Isso é o que faz a riqueza do processo
democrático.
Muitos foram condenados pelo STF sem direito
de defesa, no tempo do arbítrio. Hoje, o processo é democrático, há muito mais espaço para o debate e para
o contraditório. Foi isto o que se ofereceu na Corte Superior do nosso País: estabeleceu-se o contraditório até
se chegar à conclusão, pelo voto de Minerva do Ministro
Celso de Mello, de que o mais correto era garantir o amplo direito de defesa para os réus da Ação Penal 470.
Portanto, quero registrar, Sr. Presidente, essa opinião sobre a decisão que o Supremo Tribunal Federal
adotou em relação a essa questão.
Muito obrigado. Um abraço a todos.
Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto
Legislativo:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2013
(n~

743/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova o. ato que outorga autorização_à
ASSOCIAÇAO ARROIO - GRANDENSE DE DU'USAO
CULTL1<AL
pura
executur
serviço
de
radiodlfusão comunitária na cidade de
Ar r oio Grande , Estado do Rio Grande do
Sul.

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
n

D

236

de

13

de

junho

de

2011,

que

outorga

(T.1tori zação

à

Associação Arroio - Grandens e de Difusã.o Cultural para exp.cutar I

por

lO

(dez)

anos,

sem direito de

exchJsi'lidade,

radiodifusão comunitária na cidade de Arr-oio G{"ande

serviço de
I

Estado do

Rio Grande de Sul.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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Mensagem n' 273, de 2012.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do art. 49, inciso Xli, combinado com o § 3', do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidades

abaixo relacionadas para executarem, pelo pn17JJ de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de rddiodifusão comunitária, confonne os seguintes atos:
1 - Portaria n' 197, de 6 de junho de 2011 - Associação dos Moradores do
Bairro de Furnas, no município de São José da Barra -- MG;
2 - Portaria n' 199, de 6 de junho de 2011 - Associação Comunitária de
Radiodifusão de Cajazeiras, no município de Pio IX - Pl;
3 - Portaria n' 204, de 6 de junho de 2011 - Associação ONG Rádio Comunitária
Mão Amiga, no município de Quissamã - RI;
4 - Portaria n' 206, de 6 de junho de 2011 - Associação de Moradores da Vila
'Davi, no município ·de Davinópolis - MA;
5 - Portaria n' 233, de 13 de jmlllO de 201 1 - Associação de Radiodifusão
Comunitária de Piaçu - ARCOP, no município de Muniz Freire - Distrito de Piaçu - ES;
6 - Portaria n' 236, de 13 de junho de 2011 - Associação Arroio-Grandense de
Difusão Cultural no município de Arroio Grande - RS;
7 - Portaria n' 237, de 13 de junho de 2011 - Associação Comunitária
Bomoro!!ressensede Comunicação, no município de BOll1Progresso - RS;
8 - POltaria n' 238, de 13 de junho de 2011 - Associação de Rádio Difusão
Comunitária de Corrcia Pinto Voz da Terra FM, no município de Correia Pinto - se;
9 - Purtaria 11' 239, de 13 de junho de 2011 . Associação Cultural Altística de
Cerquílho, nu municipio de Cerquilho - SP;
10 - Portaria n' 260, de 8 de julho de 20 11 - Associação Comunitária Rádio
Integração l'M, no município de Itapejara D'Oeste - PR;
11 - Portaria n' 261, de 8 de jUlllO de 20 II - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura do Município de Cascavel, no município de Cascavel- PR;
12 - POliaria n2 312, de tll. de agosto de 2011 - Associação Comunitária e
Culhlral de Jeronimo Monteiro , no município de Jerônimo Monteiro - ES;
13 - POltaria lI\!. 317, de l.í! de agosto de 2011 - Associação Comunitária de
Radiodifilsão Vitória FM de Passagem Franca do Piauí, no municipio de Passagem Franca do
Piauí - Pl;
j
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14 - Portaria nO 324, de I" de agosto de 2011 - Associação Cultural e
Comwlitária Tennas de lbirá, no município de Ibirá - SP;
15 - Purtaria rf 340, de 17 de agosto de 2011 - Associação Comunitária e
Beneficente Amigos do Rio Pau D'Arco~ no município de Pau D'Arco - PA;
16 - Portaria nf} 346, de 17 de agosto de 20 t 1_ -- Associacão Cultural
Comunitária de C'JllZ das Posses, no município de Sertãozinho --SP;
17 - Portaria 11.2 364, de 17 de agosto de 2011 - Associação de Desenvolvimento
Cornwutário dos Moradores do Bairro Adelaide Menezes, no município de Sapcaçu - nA;
18 - Portaria rrº 392, de 12 de selembro de 2011 - Associação de Radiodifusão
Comunitária de Santa Rosa de Lima - ARACOSROL, no mwIicípio de Santa Rosa de Lima SE;
19 - Portaria nº- 395, de [2 de setembro de 2011 - Associação Comwlitária para
o Desenvo lvimento Artístico c Cultural do Graça - ASCACG, no município de Graça - CE;
20 - Portaria nQ 458, de 13 de outubro de 2011 - Associação Comunitária Amor
Verdadeiro, no municipio de São José do Divino - MG;
21 - Portaria n" 459, de 13 de outuhra de 2011 - Associação de
Desenvolvimento Social e Cultural de Belo Vale "ADESC-BV", no município de Belo Vale MG;e
22 - Portaria. nº 461, de 13 de outubro de 2011 - Associação Comwlitária de
Comunicação e Cultura dos Amigos de Itamarandiba, no rntmicípio de ltamarandiba -MG.

Brasília, 21

de junho de 2012.
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Brasil;'., 1'. <;le Julho de 201 L

EM n'. 378/2011 - MC

Excelentfssima Senhora Presidenta da Republica,

1.
Encaminho a Vossa ExcelCncia Portaria de Outorga de Autoriwção e respectiva
documentação para que a entjdade Associação Arroio-Grandense de Difusão Cultural, no Município
de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da Constituição da República Federativa do
Bmsil e a Lei n' 9.612, de 19 defevereiro de 1998.

2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da

radiodifusão, de maneim a incentivar o desenvolvimento e
localidades postulantcs.

fi

sedimentação da cUlt1Jf8 geral das

3.
Como se dcpreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência,
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não
só no processo educacional, social e cullural, mas também servem de elo à integração, por meio de
informações benéficas a todos os segmentos e a todos esscs núcleos populacionais.
4.
Sobre o caso em espéc.ie, foram efetuadas análises técnica ~ juridica da petição
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que S~ conclui da
documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo n' 53000.093839/2006 que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5.
Em confomlidade com os preceitos constitucionais e legais, 11 outorga de autorização,
objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor do § 3' do art. 223 da Constituição PederaL

Respeitosamente,

Assinado eletronicamenle por: Paulo Bernardo Silva
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13 DEJUNHODE 2011.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas
atribuições, considerando o disposto no inciso II do art. 92. e art. 19 do Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº- 2.615, de 3 de junho de J 998, na Lei n!:'.

9.612, dt: 19 de tevereiro de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n(l
53000,093839/2006, resolve:

Art. l!.l Outorgar autorização à Associação Arroio-Grandense de Difusão Cultural,
('om sede na Rua Estrada Antiga Pedro Osório, Município de AlTOio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, para executar o Serviço de Radiodifusão Comunitária, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização rcgcr-so-á pela Lei nQ 9.612, de 19 de fevereiro de
1998, leis subsequcntes, seus regulamentos e normas complementares.

Art. 2Q A entidade au tori zada deverá operar com o sistema irradiante localizado
nas coordenadas geográficas com latitude em 32" [1' 07" S c longitude em 53" 02' 42" W,
utili7.ando fi ti'.quênci. de 104,9 MHz.
Art. lº Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso

Nacional, 110S termos tio § 3° do a lt o 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução
do serviço, em caráter defirutivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 4Sl Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

(Ã Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovaçãu, Comunicação e informática. em
decisão terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 205, DE 2013
(n~

792/2012, na Câmara dos Deputados)
0_ ato que outorga_ autorizaçãp à
ASSOCIAÇAO DE ~\DIODIFUSAO COMUNITARIA

Aprova

DA REGIAO QUILOM130LA DE r'ORMIGUEIRO para

executar

serviço

de

I'adiodifus ào

comunitária na cidade de

Formigueiro,

Estado do Ri o Grande do Sul.

o CONGRESSO

NACIONAL decreta,

Ar L. 1 c Fica aprovado o aLo a que se refere a Porta.ria
n"

1 , O.sU

de B de novembro de

2010,

que outorga autor iz açdo à

Associação de Radiodifusão Comunit ária da Região Quilombol a de

Formigueiro para executar,

por 10

Ide z)

anos,

cem direito de

exc lusivi dade, servi ço de radi od ifus ão comunit.ária na cidade de
Formigueiro, Estado do Ri o Grande do Sul.
Art . 2 o E::::te Dec reLo Leg islativo entra em vigOL na data

de sua publicação.
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287, de 2012.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49~ inciso XII, combinado com o § 3º-, do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivo s do Senhor Ministro de listado das Cumw1ieações, autorizaç.:õcs às entidades abaixo
relacionadas para executarem" pelo prazo de dez anos, sem din::ito de exdusividade, serviços de
radiodifusão comunitária, confunne os seguintes atos:
1 - Portaria nl!. 775, de 20 de novembro de 2008 - Associação da Rádio
Comunitária ShaIon FM, no município de Goiânia - GO;
2 - Portaria n" 513, de 10 de junho de 20 10 - ACAR - Associação Coltural dos
Amigos Roehedenscs, no município de Rochedo de Minas - MG;
3 - Portaria n2 526, de 14 de junho de 2010 - Associação Beneficente São
Francisco de Assis de Medeiros-MG. no município de Medeiros - MG;
4 - Portaria n Q 662, de 21 de julho de 2010 "- Associação de Amigos da
Radiodifusão Comunitária de Campina das Missões, nO município de Campina das Missões - RS;
5 - Portaria n2 703, de 29 de julho de 2010 - Associação Rádio Comunitária
Poço Cerrado, no município de Tangará - RN ;
6 - Portaria nª 744, de 24 de agosto de 20 I O -- Sociedade Luiza Távora, no
município de Potengi - CE;
7 - Portaria nº" 751, de 24 de agosto de 2010 - Associação Assistencial e Cultura1
Barauncnsc, no município de Barauna- RN;
8 - Portaria n 2 752, de 24 de agosto de 2010 - Associação dos Filhas e Amigos
de São Marcos, no município de Major Isidoro - AI.;
9 - Portaria nº 754, de 24 de agosto de 201 O - Associação do s Nordestinos de
Campos do Jordão e Região, no município de Campos do Jordão - SP;
10 - Portaria 0 2 787, de 26 de agosto de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicaçãu e-Cultura de-A,,:;torga,no -munieipio-de Astorga --P-R-;11 - Portaria n2 921, de 14 de outubro de 2010 "- Associação de Radiodifusão
Cultural e Ambiental de Heitorai, no município de Heitorai - GO;
12 - Portaria nO 931, de 14 de outubro de 2010 - Associação COIDlmitâria Para o
Desenvolvimento de Pindorama, no município de Pindorama - SP;
13 - Portaria nº 938, de 14 de outubro de 2010 - ksociação Radiodifusão
Cult UrAl de 'I.rhwfu,JICLJDUoic ipiCl.de..J.:ri:Ullfb

RS;_

14 - Portaria nl< 939, de [4 de outubro de 2010 - Associação Radiodifusão
Comunitária Independência, no município de Tutóia MA;
15 - Portaria nl< 941, de 14 de outubro de 2010 Associaç.-1o Rádio Comunitária
de Marataízes, no município de Marataízes - ES;
16 - Portaria n!! 1.041, de 8 de no vembro de 2010 - Associação Comunitãria de
Comunicação e Cultura de Piên, no nmnicipio de Piên - PR;
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17 - Portaria nº 1.048, de 8 de novembro de 2010 -- Associação de Radiodifusão
Domingos Martins, no município de Domingos Martins - ES;
18 - Portaria uI.! 1.050, ~e 8 de novembro de 2010 - Associação de Radiodifusão
Comunitária da Região Quilombola de Formigueiro, no mwücípio de Fonnigueiro -- RS;
19 - Portaria nº 1.055, de 8 de novembro de 2010 -. Associação Latino
Americana de Combate à Miséria e à Violência - Projeto Sol Para Todos - Organização Não
GovemamcntaI, no município de Recife - PE;
20- Porf<trÍ-a riº·T.OS3, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura São Pedro, no município de Ubarana - SP~
21 - Portaria n Q 1.092, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunit. .iria
Cultural e Esp0l1iva de Doutor illysses - Paraná, no município de Doutor Ulysses - PR;
22 - Portaria nQ 1.101, de 16 de novembro de 2010 - Associação Caibateense de
Comunicação, Cultura e Cidadania, no município de Caibaté - RS;
Q
2J - Portaria n 1.168, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Victorense de Comunicação, no município de Victor Graeff -- RS;
24- Portaria nº 1.169) de 24 de novembro de 2010 - Associação de Difusão
Comunitária de Barão, no município de Barão - RS;
25 - Portaria nº- 1.170, de 24 de novembro de 2010 - Sociedade Beneficente
Glória In ExceIsis, no municipio de Boa Vista do Cadeado -- RS;
26 - Paliaria nº- 1.173, de 24 de novembro de 2010 - Associação Movimento
Comunitário Canoas, no município de Paraibuna - SP;
27 - Portaria nº 1.179, de 24 de novembro de 2010 - SocÍedade Civil Acauã, no
município de Salvador - BA; e
28 - Portaria n Q 1.279, de 6 de dezembro de 2010 -- Associação CommlÍtária de

Radiodifusão-do-Primeiro.-de-Maio;-no -m"UIlÍcÍpio de -Belo HoriZonte - MG.

Brasília,

25

de junho de 2012.
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Brasília 2 de agosto de 2011.

Excelentíssima Senhora Presidentn da República,.

1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria dc Outorga de Autorização e respectiva
documentação para que a entidade Associação de Radiodifusão Comunitária da Região
Quilombol. de Formigueiro, no Mlmicipio de Formigueiro, Estado do Rio Grande do Sul, explore
u serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o que dispõe caput do art. 223, da
Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicaçôes sua inscrição para
serviço de radiodifusão cornunitãria, cuja documentação inclui manifestação de
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
localidades postulantes.

prestar o
apoio da
braço da
geral das

3.
Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência,
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não
só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo.à integração, por meio de
informações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui da
documentação de origem, eonsubstanciada no Processo Administrativo nQ. 53000.064348/06, que
ora faço acompanhar, com a finalidade dc subsidiar os trabalhos finais .
4.

5.

Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização,
obj~to do presente processo, passará a prod"uzir efeitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente,

Assinado eletrunicamente por: P{lUlo Bernardo Sih'a
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DE 2010.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no inciso li do art. 9' e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto n' 2.615, de 3 de junho de 1995, na Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro
de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n° 53000.064.348/06, resolve:
Art. I' Outorgar autorização à Associação de Radiodifusão Comunitária da Região
Quilombola de Formigueiro, com sede na Estrada de Timbaúva, s/no - Interior, no município de
Formigueiro, Estado do Rio Grande do Sul, para executar serviço de radiodifusão comunitària, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade.

Parágrafo único. A autorização reger-se-á pela Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2' A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 29' 58' 32"S e longitude em 58' 35' 27"W, utilizando a
freqüência de 104,9 MHz.
Art. 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em
decisão lerminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 206, DE 2013
(n~

84112013, na Câmara dos Deputados)

o~

Ap rova

ato que outorga autorização à

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE: CULTURAL RUSCZAK

para

executar

serviço de radiodifusão
cidade de Rio Negrinho,
Estado de Santa Catarina.

comUlllCaL"la

o CONGRESSO NACIONAL

nd

decreta:

Art. l° Fica aprovado o ato a que se r efe r e a Portaria
n'

747

de

21

de

agos to

de

20 10 ,

Associação Beneficente Cul t ura]

que

outorSil

autorização

Rusczak para executar,

à

por 10

(dez) anos. sem dire .t t:o de exclusividade, s erviço de radiodifusão

comun.l tária na cidade de Rio Negri nh:) , Estado de Santa Catarina.
Art, 2 o Este Decreto Legislativo entra em vigor na da t a

de sua publicação .
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Mensagem n' 105, de 2012.
Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XlI, combinado com o § 3', do art. 223, da
Constituição, submeto â apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das COffiilllicações, autorizações outorgadas às entidades
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
I - Portaria n' 489, de !3 de agosto de 2008 - Associação de Comunicação e
Desenvolvimento Arlístico e Cultural, no municipio de Faria Lemos - MG;
2 - Portaria n' 877, de 19 de dezembro de 2008 -Associação de Voluntários ao
Desenvolvimento Sustentável do Bico do Papagaio - AVDESBIP, rio municfpio de Maurilândia
do Tocantins - TO;
3 - Portaria n' 878, de 19 de dezembro de 2008 - Associação Comunitária de
Corntmicação e Cultura do Rio da Conceição, nO municipio de Rio da Conceição - TO;
4 - Portaria n' 882, de 19 de dezembro de 2008 .- Associação Comunitária de
Moradores de Dois Jnnilos do Tocantins, no município de Dois [mlilos do Tocantins - TO;
5 - Portaria n' 700, de 29 de julho de 20lO - Associação Comunitária Rádio
FM Espírito Santo, no município de Espírito Santo - RN;
G- Portaria n' 701, de 29 de julho de 2010 - Associação Candiotense de
Incentivo à Arte e á Cultura - ACIAC, no município de Candiota - RS;
7 - Portaria n' 704, de 29 de julho de 2010 - Associação Rádío Comunitária
. Esperança Viva Distrito do Assari -'ASRCEV;rio muniCípio de Báiiá dos Bugres - MT;
8 - Portaria nº 743, de 24 de agosto de 2010 - Associação Cultural
Comunitária Morumbi, no município de São José dos Campos -. SP;
9- Portaria nº 747, de 24 de agostO de 2010 - Associaçãó Beneficente Cultura!
Rusczak, no município de Rio Negrinho - SC;
10 - Portaria n' 748, de 24 de agosto de 2010 - AssocÍ!l.ção dos(as)
Costureiros(as) do Municfpio de ltabaianinhalSE - ASCOMITA, no llllmicípio de Itabaianinha SE·,
11 - Portaria n' 749, de 24 de agosto de 2010 - Associação Artística e Cultural
!lPr6~ArteIl de Na7.aré -Tocantins, nO município de Nazaré - TO;
12 - Portaria n' 764, de 24 de agosto de 2010 - Associaç!o Comunitirria de
Desenvolvimento Cultural) Artístico e Social de Cerejeiras nO rnllnidpio de CerejeiIa5 - RO;
l
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13 - Portaria n" 789, de 26 de agosto de 2010 - Associação Comunitária
Serafinense de Comunicação - ACSEC, no município de Serafina Corrêa - RS;
14 - Portaria n' 790, de 26 de agosto de 2010 - Associação Comllllitária de

Desenvolvimento Cultural c Artistico de Minas Novas, no município de Minas Novas - MG;
15 - Portaria n' 916, de 14 de outubro de 2010 -Associação Comunitária Rádio
Líder de Abreu e Lima, no município de Abreu e Lima - PE;
16 - Portaria n' 920, de 14 de outubro de 2010 - Associação de Radiodifusão
Comunitária, Desenvolvimento Social e Turístico de Pau D' arco, no município de Pau D' arCo TO;
17 - Portaria n' 922, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária
Cultural Ambiental de Diamante do Sul, no município de Diamante do Sul - PR;
18 - Portaria n' 923, de 14 de outubro de 2010 - Associação Beneficente de
Vereda, no municipio de Vereda - BA;
19 - Portaria n' 925, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária Aldeia
Tinguatiba, no muniCípio de Antônio Cardoso - BA;
20 - Portaria n' 926, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária Portal
do Beníica, no município de Fortaleza - CE;
21- Portaria n' 927, de 14 de outubro de 2010 - Associação Cultural
Comunitária de Radiodifusão de Cruz Machado, no municfpio de Cruz Machado - PR;
22 - Portaria dJ. 928, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária
Parque dos Pinhos - ASSCOMPP, no lllmllcípio de Cidrcira- RS;
23 - Portaria nQ 935, de 14 de outubro de 2010 - Associac;ão ComunÍtária dos
Moradores de Mituaçu, no município de Conde - ,PB;
24 - Portaria n' 937, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitário de

Comunicação e Cultura de Juranda, no município de Juranda - PR;
25 - Portaria n' 943, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária
Amigo~ Pratense, no município de Nova Prota do Iguaçu ·- PR;
26 - Portaria n' 948, de 14 de outubro dc 2010 - Associação Pró-Rádio
·Comunitária Cidadania' FM, nO'município'de Passo Fundo - R~; .
27 - l'ortarian' 1.043, de 8 de novembro de 2010 - Associação Fortaleza de São
João, no município de lpupiara - BA~
28 - Portariã ri- 1.073. de 11 de' novembro de 2010 - Associação CornlIDitária
Bonjesuense de Radiodifusão - ACBR, no município de Bom Jesus da Penha - MO;
29 - Portaria n" 1.078, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária e
Cultural J""uipe rM, no município de São José do Jacuipe - l3A;
30 - Portaria n' I.OR9, de 16 de novembro de 20 I O - Associação de
Comunicação, Cultura e Desporto de Vila Nova do Piauí, no mllnicipio de Vila Nova do Piauí -

PI;
31 - Portaria n' 1.094, de 16 de novembro de 2010 - Associaç~o Comunitária
Lamarão em Ação - FM, no município de Lamarão - DA;
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32 - Portaria n' 1.158, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Apoio a Cultura do Município de Conceição de Almeida, no município de Conceição de
Almeida - BA;
33 - Portaria n" 1.167, de 24 de novembro de 2010 - Associação Cultural c
Desenvolvimento Social de Miraguaí - ACODESMI, 110 município de Miraguaí - RS;
34 - Portaria n" 1.186, de 24 de novembro de 2010 - Clube dos Pais do Granja
Verde, no município de Betim - MG;
35 - Portaria n· 1.226, de 30 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Radiodifusão da Mampituba, no município de Mrunpituba - RS;
36 - Portaria n· 1.231, de 30 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Caseirense no mllllicípio de Caseiros - RS;
37 - Portaria n" 1.234, de 30 de novembro de 2010 - Associação de
Radiodifusão Comunitária Lageadense - ARCOL, no município de Chapadão do Lageado - SC;
38 - Portaria n' 1.274, de 6 de dezembro de 2010 - Associação Cultural Vale do
Sol, no município de Vnle do Sol- RS;
39 - Portaria n" 1.374, de 22 de dezembro de 2010 - Associação Serra do
Camará, no município de São Miguel - RN;
40 - Portaria o' 1.375, de 22 de dezembro de 2010 - Associação de
Radiodifusão Bando FM, no municfpio de Bento Fernandes - RN; e
41 - Portaria n" 1.386, de 22 de dezembro de 2010 - Associação dos Amigos
Bocaincnscs, no mlUIicípio de Bocaina de Minas - MG.
J

Drasília,

23

de rn,arço

de 2012.
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Brasília, 13 de julho d~ 2011.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva
docwnentação para que a entidade Assuciação Beneficente Cultural Rusczak, no Município de
Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1.998.
2.
A entidade requereu ao Ministério das. Comunicaçãe" sua inscrição para prestar o
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestaçãu de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade da Iilusofia de criação desse braço da
radiodiIusão, de maneira a incentivar u desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3.
Como se depreende da importância da inidativa comandada por Vossa Excelência,
essas açêes pellllÍlem que as entidades trabalhem em conjunto Com a comunidade, auxiliando não
s6 no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por meio de
infomlaçôes henéficas a torlos os segmentos e a todos eSSeS núcleos populacionais,

4.
Sobre o caso em espécie, forom efetuadas análises técnica e jllrírliea da petição
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e nUllllalÍvo ao pleito, o que se condui da
docwncntação de origem, consubstanciada nO Processo Administrativo nº 53000,016454/07, que
ar? faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5.
Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização,
objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor du § 32, do arl. 223, da Constituiçãu FederaL

Respeitosamente,
Assinado eletrOllicaJ1lente por: Pau/o Bemardo Silva

64662 Quinta-feira 19

PORTARIA N' 747

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DE 24
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AGOSTO

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
considerando o disposto no inciso 11 do art. 9" c ar!. 19 do Regulamento do
Comunitária, aprovado pelo Decreto n' 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n'
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo
e do PARECERlAGU/CONJUR-MCIMGTIN' 0762 -1.08/2009, resolve:

Setembro de 2013

DE 2010.

uso de suas atribuições,
Serviço de Radiodifusão
9.612, de 19 de fevereiro
n' 53000.016.454/07

Art. I' Outorgar autorização à Associação Beneficente Cultural Rusczak, com sede na
Rua Eduardo Neidert, nO 889 - Bairro Cruzeiro, na município de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina,
para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger-se-ã pela Lei n" 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
Icjs subseqüentes seus regulamentos e normas complementares.
j

Ar!. 2' A entidade autorizada deverá operar Com o sistema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 26' 16' 32"5 e longitude em 49' 31' 08"W, utilizando a
freqüência de 87,9 MHz.
Art. 3" Este ato somente produzirá efeitos legais após deliheração do Congresso Nacional,
nos termos do § 3º do ar!. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

rÃ Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 207, DE 2013
(n~

865/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova" 0_ ato que outorga autorização à

ASSOCIAÇAO

DE

DESENVOLVIMENTO

COMUNITARIO JOSEFA MARIA NETA - ADCJMN
para executar serviço de radiodifusão

comunitária na cidade de Rafae l Godeiro,
Estado do Rio Grande do Norte.

O CONGRESSO NACIONAL decreta :
Art. 1. o Fica aprovado o at o n que se refere a Portaria
n

Q

1 .l'J4 de 24 de novembro de

20 10,

que outorga autorização à

Associação de Desenvo l v iment o Comuni t ário Jose f a Ma ria Neta -

ADCJMN

para

executar,

por

10

(dez)

anos,

sem

direi to

de

exclu:3ividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de

Raf ael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte .
!\rt. 2' Este Decreto Legisl ativo entra em vigor na data
de Sua publicnção.

Mensagem nQS, de 2013.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3', do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Emado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidades
ahaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, confomle os seguintes atos:
I - Portaria n" 41 9, de 4 de setemhro de 2006 - Associação Comunitária,
Educativa, Cultural, Informativa, Artística Plenitude de Uber1ãndia, no município de UberlândiaMG;

64664 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

2 - Portaria u' 225, de 25 de março de 20! O - Associação Comunitária
Assistencial e Beneficente Getsêmani, no município de Bom Despacho - MG;
3 ~ Portaria u2. 702, de 29 de julho de 2010 - Associação Comunitária c Cultural
Japuranã de Rádio FM, no munic:ípio de Nova Bandeirantes - MT;
4 - Portaria n" 746, de 24 de agosto de 201 O-Organização Capcknse de
Amparo a Inffmcia, no municipio de Capela do Alto - SP;
5 - Portaria n' 757, de 24 de agosto de 2010 - Associação Cultural de
Comunicação Comunitária Tropical Embaúba, no município de Embauba - SP;
_
6 - Portaria n" 924, de 14 de outubro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura do Bairro "Zé Gome;", no municipio de Brejo - MA;
7 - Portaria n" 1,056, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Amlgos da Vila Operária, no município de Guaraçai - SP;
8 - Portaria n" 1,080, de 16 de novembro de 2010 - Associação Cultural
Comunitária de Radiodifusão Nova Geração, no município de Porto Feliz - SP;
9 - Portaria n' 1,087, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Serranegrensc, no município de Serra Negra do Norte - RN;
10 - Portaria n" 1.090, de 16 de novembro de 2010 - Associação de
Radiodifusão Comunitária de Santana do São Francisco - ARACOSSAF, no município de
Santana do São Francisco - SE;
11 - Portaria n' 1.093, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária e
·Cultural Amigos de Tavares, no município de Tavares - RS;
12 - Portatia n2 1.154, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária

Santos Reis de Radiodifusão 1 no município de São Sebastião do Paraíso - MO;
13 - Portaria n.~ 1.156; de 24 de novembro de 2010 - A~!:iociação Comunitária
Evangelistana, no município de São João Evangelista - MG;
14 - Portana n' 1.159, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
dos Comerciárius, Comerciantes e Agro-Industriais dt: Céu Azul, no municipio de Céu Azul PR;
15 - Portaria tl· 1.161, de 24 de novembro de 2010- Associação Comunitária c
Cultural do MUnlcípio de Nova Vt:Ileza, nu mun.icípio dc Nova VCllcza - se;
16 - Portaria n' 1.162, de 24 de novembro de 2010 - Associação Cultural e
Comunitária de Calitõrn.ia, no munidpio de Califórnia - PR;
17 - Portaria n' 1.164, de 24 de novembro de 2010 - Associação de
Radiodifusão Comunitária de Malhada dos Dois, no município de Malhada dos Bois - SE;
18 - Portaria n' 1.165, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Mídia
Comunitária da Cidade de Nhandeara, no município de Nhandeara - SP;
19 - Portaria n' 1.174, de 24 de novembro de 2010 - Associação de
Desenvolvimento Comunitário Josefa Maria Neta - ADCJMN, no município de Rafael Godeiro RN;
20 - Portaria n" L178, de 24 de novembro de 201 O - Associação Comunitária
Cultural Izabelense, no município de Santa Izabel D'Oeste - PR;
21 - Portaria n' 1.180, de 24 de novembro de 2010 - À&",ciação Comunitária
Um Amanhecer em Ponta Negra, no município de Natal - RN;
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1.240, de 30 de novembro de 201 O - Associação Comunitária

Nevense de Radiodifusão - ASCONERD, no murucfpio de Ribeirão das Neves - MO;
23 - Poliaria 0'2 325, de ] 2 de agosto de 2011 - Associação Mãos Urudas, no
município de Auriflama - SP;
24 - Portaria n' 242, de 30 de abril de 2012 - Associação Comunitária de

Desenvolvimento 1.1Jitural e Artístico de Nova Mamoré, no município de Nova Mamoré - RO; e
25 - Portaria 112 269, de 6 de junho de 2012 - Associação de Radiodifusão
Comunitária Fazenda Nova - ARCOFAZ, no munieipio de Fazenda Nova - GO.

Brasília,

18

de

feverei"ro

de20J3.

EM n'. 256/2011 - MC
Brasíli'd, 8 de j unho.re 20 I I.
Excelentíssima Senhora Presidenta da República.
1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorizar,;ão e respectiva
doc umentação para que a entidade Associação de Desenvolvimento Comunitário Josefa Maria
Neta - ADCJMN, no Município de Rafael Godeiro, Estado do Rio Grande do Norte. explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em confonnidade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei n'9.612, de J9 de feverei ro de 1998.
2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
comunidade, numa demonstração de recepti vidade da liloso:fia de criação de sse
radiodifusão , de maneira a incentivar o desenvolvimento c a sedimentação da cultura
localidades postulantes.

prestar o
apoio da
braço da
geral das

3.
Como se depreende da importância da iniciativé:1 comandada por Vossa Excelência,
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não
s6 no processo educacional. social e cultural, mas, também, servem de elo à integração, por meio de
informações benéficas a todos os segmentos e a tOc.os esses núcleos popul acionais.
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4.
Sobre o caso em especle, foram efetuada.'\ anáJj~es técnica e jurídica da petição
apresentada, cons Lando a inexistência de óbice legal e nonnalivo ao pleito, o que se conclui da
documentação de origem. consubs1anciada no Processo Administrativo nQ 53000.009239/2008, que
ora falfo acompanhar, com a fmalidade de subsidiar os trabalhos fmais.

5.
Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autori7llçãO>
objeto do presente processo, pa'isará a produzir efeitos legrus somente após deliberação do
Congresso Nacional, a tcor do § 3', do art. 223, da Constituição Federal.
Respeitosamente,
AssinodfJ l'ülrnnicamente por: Paulo Bernardo Silva

1174

DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010.

o

MTNISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
consider.mdo o disposto no inciso TI do art. ~ e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitâria, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de J998, na Lei If 9.612. de 19 de lt:vereiro
de 1998, e tcndo cm vista o que con:sta do Processo Administrativo n 2 53000.009.23912008 e do
PARECER/AGU/CONRJR-MCIMGTIN' 0965 - 1.08/2009, resolve:

Art. t Q Outorgar autorização à AssociaçAo de Desenvolvimento Comnnitário Josefa
Maria Neta· ADCJM.N, com sede na Avenida Denedito Julião de Medeiros. s/no - Centro, no municipio
de Rafael Godeiro, Estado do ){jo Grande do Norlt: , para executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de dez anos, sem direito dc exc1u:sividade.
Parágrafo único. A autorizaçã.o reger-se-á pela Lei nQ 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqOentes, seus regulamentos e normas complementares.
An.2!!. A entidade autorizada deverá operar com o sisLema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 06° 04' 32) ' S e longitude em 37° 43' 04" W, utilizando a
iTeqüência de 104,9 MIlz.

Art. 3íl Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nac ional,
nos tennos do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entidade jniciar a execução do serviço, em
caTáter definitivo: no prazo dc seis me~s a. contar da data de publicação do ato de deliberação.

Art 4º êsta Portaria entra em vigOT na data

JosÉ ARTUR F\.."K
Ministro de Estado

?4 Comissão de Ciência,
decisão rerminativa)

Tecnologia, Tnovação" Comunicação e Informática, em
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2013
(nº 87012013, na Câmara dos Deputados)
Aprova

o

ato" que renova a concessão
à R.".DIO EDUCADORA LTDA. para
explorar se rviço de radiodifusão sonora

outorgad~

em

onàa

média

na

r. idade

de

Canoas,

Est ado do Rio Grande do Sul.

o

CONGRESSO NACIONA L de creta:

Art. l ' Fica "provado o ato a que se refere o Decreto
s ln' de 18 de fevereiro de 2C13, que ,cnova por 10 (de z) anos, a
partir de l' de :lOvembro de 2003 , a concessão

Educadora Ltda , para explorar,

o ~t o ygada

sem direit D de

à Rid io

excl~Eivicade,

s ervi ço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Canoas,

Estado do Rio Grande do 5'01.
Art . 2 ~ Este Decre to Legislat ivo entra en vigor na data

de sua publicação .
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64668 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

Mensagem n" 58, de 201 3.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3' do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhados de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, os atos constantes dos Decretos
de 18 de feve rei. ro de 2013, publicados no Diário Oficial da União do dia
19
de
feve,rei: ro de 2013, que renovam concessões outorgadas às entidades abaixo relacionadas
para explorarc:m., sem direito de exclusividade, ser/iças de radiodifusão sonurd em ondas médias:
1 - Rádio Cultura de Poços de Caldas LIda., no município de Poços de Caldas -

MG',

2 - Suciedade Rádio Imbiara de Araxá Ltda., no município de Araxá - MG;
3 - Sociedade Rádio Rural Muzamhinho Ltda., no municipio de Muzambinho MG;
4 - Rádio Difusora Cacique Ltda., no município de Nova Andradina - MS;

5678-

Rádio
Rádio
Rádio
Rádio

Trairy Ltda., no município de Natal- RN;
Cultura de Monte Alto Ltda.) no município de Monte Alto - SP;
AIaranguá Ltda., no muniCÍpio de Araranguá - SC; e
Educadora Ltda., no município de Canoa.:; - RS.

Rralília,

1~ ·

de

reverei.ro

de2013.
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EM nQ. 45/2011 - MC
Drasilía, 29 de março de 20.11.

Excelennssima Senhora Presidenta da República,

1.
Submeto à apreClaçao de Vossa Excelência os Processos Administrativos nQ
53000.019670;2003 e 53000.017054/2005 em que a RÁDIO EDliCADORA I,11)A. solicita
renovação da outor~a t"Oucedida para explorar seIviço de radiodifusão SOnora em ondliS médias. no
Mmticiplo de Canoas, FoStado do Rio Grande do Sul, pelo prazo de dez anos, a partir de l' de
novembro de 2()03.

2.

A outorga foi deferida originariamente à Rádio Clube Metrópole Limitada, pelo Decreto
45.972, de 9 de maio de 1959, tra",~erida à Rede Gaúcha Zero H~ra dc Comunicações Ltda.,
pelo Decreto nU 77.763, de 8 de junho de 1976, autorizada a realizar a cisão parcial da sociedade à
Rádio Educadora LIda., pela Exposição de Motivo., nO 138, de 1987, publicada no Diário Ofidal da
União do dia 29 de julho de 198?, renovada pelo Decreto de }' de deltmbro de 1996, publicad() no
Diário Oficial da Uniâo do Dia 20 de dezembro de 1996, referendado pelo DeL'!e!o l..<:gislativo nO
113, de 199Y, publicado no Diário Olicial da Uluão do dia 29 de outubro de 1999.

,,0

3.
Observo que a renovação das concessões outorgadas para exploração dos serviços de
radiodifus.o é wgi.da pelas di.,posiçóes c.ontidas !III ld n" 5.785, dc 7.3 de junho de 1972, c no
Decreto n' 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamenta.

4,
Os órgâos técnicos c a Consultoria Jurídica deste Ministério manifestaram-se
favoravelmente ao pedido, uma vez que todas a:-; disposições normativas regentes forarn atendidas..
5,

Diante do exposto} em observância

aO

que dispõe fi: Lei nº 5.785, de 1972, e

Seu

Regulamento, o Decreto nº 88.066/83, encaminho o processo a Vossa Excelência. para decisão c
submissão da mat6ria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao art. 223, §3 l\ da Constituição da
República.

Respeitosamente,
Assinado elelron;camelUe por; Paulo Bernardo Sib1a
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DE FEVEREIRO DE 20n.

Renova a concessão ont()rgada â Rádio Educadora
Ltda., para explorar serviço clt; radiodifusão s-.:mcra
em ondas médias, no Município ,de Canoas, Estado
do Rio Grande do Sul.
A PRESlllE:NTA DA REPÚBLICA, ~o USO da. atribuições que lhe conferem os O11s. 84,
caput, incl.~o TV, e 223 da Constituição! e tend o em vista o disposto no 1U"1. 6fi da Lei n.Q 5.785, de 23 de
jUnllO de 1977, e de acordo (;{)ffi o que cOllsta dos Processos o" 53000.019670i2003·)7 e n'
53000.01 7054/200\
IlECR~~TA:

Art. IQ. Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3.Q, da Lei n2 4.lJ7, de 27 de agosto de
L962, por ôez anos, (1 partir de l2 di", novembro de 2003, 1'1 concessão originalmente outorgada oi Rádio
Clube Metrópole Limitada, pelo Decreto n~ 45,97 2, d ~~ 9 dt~ maio d t': i959, trans ferida à Rede Gaúcha
Zero Hora de Comunicações Ltda., pejo Decreto n~ 77.763, de 8 de junho de 1976) Hlltorü.ada a realizar a
cisão parcíal da sociedade à Rádio Educado{'cl Ltda .. confoJ1Tltdi,xposição de MollVOS n2 138, de 1987,
Pllblicada no DíórÚJ Oficial da União do dia 29 de julho de .1987, nmovada pelo Decreto de' 12 de
dezembro de 1Sl9ó, e aprovada pelo Decreto LegislativQ n':. 113, de 28 de· ü'Jtubro de 1999. para explorar,
~~:m rlircito de cl.clusividade, serviço de r~diodifusão S(.Il1o r a em ondas médias, no Município de Canoas,
Bstado do Rio Grande do Sul.
Par:3grafo único. A concessão renovada :jerá regida pejo Código Drasile'ifo de
TeJecolTIunicayõç-s, leis sll.bsequcntes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorg11da.

n()~

An. 2ft Este ato somente produzirá efeitos legais apôs deliberação do Congrt"S$o Nr1eional,
telT!lOS do § 3.2 do art. 22:' da Constituição,
Art, JI Este Decreto entra em vigor na data de sua puhlicação.
Brasília, 18

de fe.vereiro de 2013; 192 2 da lndependencia e

12S.~

da República

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação. Comunicação e Informática. em
decisão terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 209, DE 2013
(n9 886/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova o
SiSTEMA

ate que
NORTE

LTDA .
pa ra
radiodifusão
modu l ada

na

outo::::-ga uermissão

BRASIL

aO

DE ' COMUN I CAÇÃO

exp lorar
serviço
de
sonora
em
f requência
c i dade

rl e

Oure

Pret o

do

Oest e , Estado de Rondônia.
O CONGRESSO NACIONAL dec re t.a,

Art. 1 c Fica aprovado o ato a que se re tere a Por taria
n O 275 de 13 de julho de 2011 , que outorga permi.ssão ao Sistema
Norte Dra sil de Comunicação Ltda . par.a explorar
a nos ,

sem

direito

de

exclusividade ,

se~viço

I

de

por 10

(dez )

rad iocif usão

sono r a em tre qu ênciJ. modulada na cidade de Ouro Preto do Oes t e,

Estado de Rand6n i a.
Art . 2" Es te Decreto Legisli1ti vo ent :::a em v igor na dilta

de sua

pu~licação .
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Mensagem n!! 44, de 2013.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do art, 49, inciso XII, combinado com o § 3-'\ do art. 223, da
Constituição, submetu à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, permissões às entidades abruxo
relacionadas pnra explorarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços de
radiodifusão sonora em fi:equência modulada, conforme os seguintes atos:
I - Portaria n' 698, de 28 de julllO de 2010 - Comunicações Alterosas - Rio Doce
Ltdll, no município de São Gabriel da PaUta - ES;
2 - Portaria nº- 911, de 14 de outubro de 2010 - KRTV - Comunicações Ltda., no
município de [conha - ES;
3 - Portaria n 2 952, de 15 de outubro de 2010 - Deo Volente Ltda., no tUlmicipio
de Sete Lagoas - MG:
4 - Portaria nº 953, de 15 de outubro de 2010 - Sistema Noroeste de
Comunicação Ltda., no município de Fervedouro - MG;
5 - Portaria n' 969, de 26 de outubro de 2010 - Alô FM - Sociedade Ltda., no
município de Francisco Sá - MO;
6 - Portaria n 2 970, de 26 de outubro de 2010 - Rota Comunicações Limitada, no
município de Adamantina - SP;
7 - Portaria n" 971, de 26 de outubro de 2010 - Total
Comunicação,
Publicidade e Produções Artísticas Ltda., no município de Itagibá - BA;
8 - Portaria n2 75, de 29 de março de 2011 - Rádio Rio Maxi Ltda., no lUunidpio
de Rio Branco do Sul- PR;
9 - I'ortaria n' 76, de 29 de março de 20 II - REC - Rede Brasileira de
Comunicação Llda., no município de Monte Azu} - MO;
10 - Portaria uI( 77. de 29 de março dt: 2011 - Sina] Brasileiro de COllllltlicução
S/C Ltda., no munidpio de Pradôpolis ·- SP;
11 - Portaria n' 80, de 30 de março de 2011 - SistenUl Excclsior de ComUlucações
Ltda., no município de Ipê· . RS;
12 - Portruia n2 81 , de 30 de março de 20 11 - Bedt::r, Castro & Cia Ltda' J no
municfpio de Erval Seco - RS;
13 - Portaria n!.l 82, de 30 de março de 201 J - Rádio Cabocla Ltda., no município
de Ponte Boa .- AM;

14 - Portaria n' 84, de 30 de março de 2011 - .T.H.M. Rad iodifusão Lida., no
municípiQ de Mandirituba - PR:
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15 - Portaria n" 209, de 6 de junho de 2011 - Sistema Monteiro de Comunicação
Ltda' no município de rtarema- CE;
16 - Portaria n" 210, de 6 de junho de 2011 - Ilmpresa de Radiodifusão Ursa
Maior LIda., no município de Juazeiro do Norte - CE;
17 - Portaria n' 211, de 6 de junho de 2011 - Rádio e TV Norte LIda., no
município de Conceição do Castelo - ES;
18 - Portaria n' 212, de 6 de junho de 2011 - Rede Brasil de Radiodifusão
Limitada, no município de Marilàndia - ES;
19 - Portaria n< 213, de 6 de junho de 2011 - KRTV - Comunicações LIda., no
mlmicípio de Muniz Freire - ES;
20 - Portaria n< 219, de 6 de junho de 2011 - Ocan Comunicação Digital SE LIda.,
no municfpio de São José de Mipibu - RN;
21 - Portaria n' 220, de 6 de junho de 2011 - Rádio Imprensa FM de Vargem
Grande do Sul LIda., no município de Rosana - SP;
22 - Portaria n< 273, de 13 de julho de 2011 - Empresa de Comunicação Correio
Ltda., no municipio de Marizópolis - PB;
23 - Portaria n' 275, de l3 de JUUlO de 2011 - Sistema Norte Brasil de
Comunicação LIda., no município de Ouro Preto do Oeste - RO;
24 - Portaria n' 454, de 13 de outubro de 2011 - A2 Comunicações LIda., no
município de paragominas - PA;
25 - Portaria n' 455, de 13 de outubro de 2011 - A2 Comunical'ões Ltda., no
município de Ourilàndia do Norte ... PA;
26 - Portaria n' 456, de 13 de outubro de 2011 - A2 Comunicações LIda., no
municipio de OeiJ'as do Pará - PA;
27 - Portaria n< 536, de 6 de dezembro de 2011 - Rádio Absoluta FM Ltda., no
município de Matâo - SP; e
28 - Portaria n' 544, de 6 de dezembro de 2011 - Rádio lbiraçu FM LIda., no
município de Ibiraçu - ES.
l

Bra!;ília,

18

de feve re j ro

de 2013.
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EM n'. 634/20 II - MC

Excclcntíssima Senhora Presidenta da República,

1.
De conformidade com as atribwçôes legais e regulamenlares cometidas a este
Ministério, determinou-se a publicação da Concorrência nº O12/2002-SSRiMC, com vistas à
implantação de uma estação de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no Município de Ouro
Preto do Oeste, Estado de Rondônia.
.

2.
A Comissão Especial de Licitação, constituida pela Portaria nº 811, de 29 de dezembro
de 1997, e suas alterações, depois de analisar a docwnentação de habilitação c as propostas técnica
e de preço pela outorga das entidades proponentes, com observância da Lei nº 8.666, de 21 de
j unho de 1993, e da legislação especifica de radiodifusão, concluiu que o Sjs~ema Norte Brasil de
Comunicação Lida. (Processo . nº 53000.00820012002) obteve a maior pontuação do valor
'ponacrado, nos termos estabelecidos pelo Edital; tomando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, homologado em 8 de abril de 2010, motivo pelo qual outorgo a
permissão, na forma da Portaria inclusa.
3.
Esclareço que, de acordo com o § 3º do art. 223 da Constituição, o ato de outorga
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja
encaminhado o referido ato.
Respeitosamente,

Assinado e/etronicamellte por: Pau/o Bern(1Tr!o Silva
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MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº

275

, DE

13

DE

JULHO

DE 2011.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES, no uso dc Sllas
atribu ições, em conformidade com o art. 32 do Regulamen lo dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pe lo Decreto nO57..795, de 3 1 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n!! 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em visla o que consta do Processo nD:
53000.008200/2002, Concorrência n" O1212002-SSRIMC, resolve:
Alt. I º
Outorgar pcrmissao ao SISTEMA NORTE BRASIL DE
COMUNICAÇÃO LTOA. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exc lusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, nu M unicípio de
Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônifl.

PardgrdÜ) único. A permissão ora o utorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de
Telecomunicações, leis su bse-qüenl~s, regulamentos e obrigações assumidas pela o lltorgada em
suas propostas.
Art. 2~ Este a10 somente produzirá efeitos legais após dclibemçITo do Congresso
NadonaJ. nos termos do artigo 223 . § 3º, da Cons titui ção.
Art. Y' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

~--'- ~~ ~
PAULO JlRRNARDO

SI~VA ' "

(Ã Cum ú'são de Ciência, Tecnologia, Inovação. Comunicação e Informática. em
decisão terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 210, DE 2013
(n~

891/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova

0_

ato que

~outorga

autorizasão à

l\SSOCIl\ÇAO COMUNITA1UA DOS COMERCIl\RIOS,

COMERCI1L\)TES
E AGRO - INDUSTRIAIS DE CÉU
pa ra
executar
s erviço
de
radiodifJS dO comunitária na ci dade de
Céu Azul, Estado do Par aná .

A ZUL

O CONGRESSO NACIONAL dec reta,

Ar t , 10 Fica aprovadn o a to a que se r ef ere a Portaria
n" 1.159 d::> 24 rle

Associação

Ilov~mbro

Comunit5ria dos

Indl1s tritlis de Cé u Azu l

de 2010,

que outorga dutori7.dção à

Comerciários

p a ra executar ,

I

Comerc i a ntes
por l a

(de z)

e

Agro-

anos,

s em

di.r e ito de exclusividade, se:::rviço de radi.odifusão comuni tária na

cidade de Céu Azul, Estado do Paraná.
Art. 2

Q

de s ua publicação .

8ste Decreto Legis l ativo entra em vigor na data
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Mensagem n" 45, de 2013.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3' , do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas às entidade.,
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de del; anos, sem direito de exclusividade,
selViços de radiodifusão comunitária, conforme os seguintes atos:
I - Portaria n' 419, de 4 de setembro de 2006 - Associação Comunitária,
Educativa, Cultural, Infonnativa, Artistica Plenitude de lnJerlândia, no município de Uberlândia MG;
2 - Portaria n' 225, de 25 de março de 2010 - Associação Comunitária
Assistencial c Beneficente Gctsêmalli, no município de Bom Despacho - MG;
3 - Portaria 702, de 29 de julho de 2010 - Associação Comunitária e Cultural
Iapuranã de Rádio FM, no município de Nova Bandeirantes - MT;
4 - Portaria n' 746, de 24 de agosto de 2010 - Organização Capelense de
Amparo a Inflincia, no município de Capela do Alto - SP;
5 - Portaria n' 757, de 24 de agosto de 2010 - Associação Cultural de
Comunicação Comunitária Tropical Embaúba, no município de Embaúba - SP;
6 - Portaria nll 924, de 14 de outubro de 2010 -- Associação Comunit6ria de
Comunicação e Cu1tura do Bairro "Zé Gomes", no município de Brejo - MA;
7 - Portaria nº 1.056, de 8 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Amigos da Vila Operária, no município de Guaraçaí - SP;
8 - Portaria n" 1.080, de 16 de novembro de 2010 - Associação Cultural
Comunitária de Radiodifusão Nova Geração, no município de Porto Feliz - SP;
9 - Portaria n' 1.087, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Serranegrense, no município de Sena Negra do Norte - RN;
10 - POltaria n' 1.090, de 16 de novembro de 2010 _. Associação de
Radiodifusão Comunitária de Santana do São Francisco - ARACOSSAF, no município de
Santana do São Francisco - SE;
II - Portaria n' 1.093, de 16 de novembro de 2010 - Associação Comunitária c
Cllltural Amigos de Tavares, no município de Tavares - RS;
12 - Portaria n~· 1.154, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Santos Reis de Radiodifusão, no município de São Sebastião do Paraíso - MG;
13 - Portaria nlil. 1.156, de 24 ue novembro de 2010 - Associação Comunitária
Evangelistana, no municipio de São João Evangelista - MO;

fi'
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14 - Portaria n' 1.159, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
dos Comerciários, Comerciantes e Agro-Industriais de Céu AlUI, no município de Céu MulPRo,
15 - POItaria n' 1.161, de 24 de novembro de 2010 - Associaçiío Comunilária e
Cultural do Município de Nova Veneza, no município de Nova Vencza- SC;
16 - Portaria n' 1.162, de 24 de novembro de 2010 - Associação Cultural e
Comunitária de Califórnia, no municipio de California - PR;
17 - Portaria n' 1.164, de 24 de novembro de 2010
Associação de
Radiodifusão Comunitária de Mnlhada dos Bois, no município de Malhada dos Bois - SE;
18 - Portaria n' 1.165, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Midia
Comonitári. da Cidade de Nhandeara, no município de Nhandeara - SP;
19 - Portaria n' 1.174, de 24 de novembro de 2010 - Associação de
Desenvolvimento Comunitário Josefa Maria Neta - ADCJMN, no município de Rafael Godeiro &'1",
20 - Portaria n' 1.178, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
CuIturallzabelensc, no município de Santa lzabel D'Oeste - PR;
21 - Portaria n' 1.180, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Um Amanhecer em Ponta Negra, no município de Natal - RN;
22 - Portaria u' 1.240, de 30 de novembro de 2010 - Associação Comunitária
Nevense de Radiodifusão - ASCONERD, no município de Ribeirão das Neves - MG;
23 - Portaria n' 325, de I' de agosto de 2011 .. Associação Mãos Unidas, no
município de Auriflama - SP;
24 - Portaria n' 242, de 30 de abril de 2012 - Associação Com,mitária de
Desenvolvimento Cultural c Artístico de Nova Mamoré, no município de Nova Mamoré - RO; e
25 - Portaria n" 269, de G de junho de 2012 - Associação de Radiodifusão
Comunitária Fazenda Nova - ARCOI'AZ, no município de Fazenda Nova - CO.

Bmsflia,

18

de fcvc rc i ro

de 2013.
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Brasília, 9 de junho de 2011.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Áutori7.ação e respectiva
documentação para que a entidade Associação Comunitária dos Comerciários, Comerciantes e
Agro-Industriais de Céu Azul, no Município de Céu Á7ul, Estado do Paraná, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o capu! do art. 223, da Constituição e a Lei n!
9.612, de 19 defevereiro de 199R.
2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documcntação inclui manifestação de apoio da
comunidadc, nwna demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
. radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento c a sedimcntação da cultura geral das
localidades postulantes.
3.
Como se depreende da impOltância da iniciativa comandada por Vossa Excelência,
essas ações permitem que as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não
só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo ã integração, por meio de
informações benéficas a todos os segmentos e a todo.\ esses núcleos populacionais.

4.

Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnico e jurídica da petição

apresentada, constando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que se conclui da
documentação de origem, consubstanciada no Promso Administrativo nQ 53740.(){)Ü528/99, que
ora raço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos linais.
5.
Em conformidade COm os preceitos constitucionais e legais, a outorga de mrtorização,
objeto do presente processo, passará a produzir efcitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor do § 3º, do art. 223, da Constituiçíio Federal.
Respeitosamente,

AS,ç;llado elelrollicnmellle por: Paulo Bernardo Silva
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DE 2010.

o MINISTRO DE ESTADO DAS

COMUNICAÇÕES, no uso de SUIlS atribuições,
considerando o disposto no inciso 11 do art, e art, 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto n" 2,61 5, de 3 de junho de 1998, na Lei n~ 9,612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n1 53740.000.528/99
e do PARECERJAGU/CONJUR-MCiMGTIN2 \316 - 1.08/2009, resolve:
92

Art. I Q Outorgar autorização à Associação Comuni!ãria dos Comerciários,
Comerciantes c Agro-Industriais de Céu Azul, com sede na Rua Curitiba, n' 649 - Bairro Industrial, no
mUlJicípio de Céu Azul, Estado do Paraná, para executar serviço de radiodifusão comUIJitária, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade,

Parágrafo único, A autorizaçào reger-se-á pcla Lei nº 9,612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares,
Art, 22 A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas
coordenadas geográficas com latitude em 25' 08' 52"S e longitude em 53' 50' 29"W, utilizando a
freqüência de 105,9 MHz,

Art. 39 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3~ do ar!. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação,

Art.4Q Esta Portaria entra em vigor na data e sua publicação.

(,4 Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, em decisão terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 211, DE 2013
(n~

896/2013, na Câmara dos Deputados)
Aprova 0_ ato que outorga autorizaçô.o .1
ASSOCIAÇAO

BENEFICENTE

CULTURAL

E

DE

DESENVOLVIMENTO DE IPAPORANGA
ABCO
para executar serviço de radiodifusão
comuni tár ia

na

cidade

de

Ipaporanga,

Estado do Ceará.

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
n~

50

de

17 de

Associação

fevere iro de

Beneficent.e

2011,

Cultural

Ipaporanga - ABCD para execl.,;.tar

I

que outorga nutori7.ação à

e

de

Desenvolvimento

de

por 10 (de'G) anos, sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade

de Ipaporanga, Estado do Ceará.
Art. 2° Este Decreto Legislatl.vo e nt.:ra. em
de sua publicação.

vi ~ior

na data
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Mensagem n' 46, de 2013.

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos (canos do art. 49, inciso XIl, combinado com o § 3', do art. 223, da
Con.stituição, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de Exposições de
Molivos do Senbor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações outorgadas os entidades
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sçm direito de cxclu::;ividade,
serviços de radiodifUsão comunitária, confunne os seguintes atos:
1 - Portaria n' 664, de 21 de julho de 2010 - Associação Comunitária dc Vila
São Jorge - ASJOR, no municipio de Alto Paralso de Goiás - GO;
2 - Portaria n' 750, de 24 de agosto de 2010 - APRC - Associação Pratiana de
Radiodifusão Comunitária, no município de Pratãnia·- SP;
3 · Portaria n' 755, de 24 de agosto de 2010 - Associação Comunitária Amigos
do Cedro, no município de Cedro do Abaelé - MG;
4· Portaria n' 1.098, de 16 de novenibro de 2010 - A<sociação Cultural
Comunitária do,Jardim Novo Mundo e Adjacências, no municipio de Goiânia - aOj
5 - Portaria nO. 1.160, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunilária e
Cultural de Xavantina, no município de Xaval1tina - Sej
6 · Portaria ri' 1.163, de 24 de novembro de 2010 - Associação Cullural e
Comunitária de F1órida, no município de Flórida - PR;
7· Poltaria n' 1.175, de 24 de novembro de 2010 - União Comunitária de
Realengo e AdjacêIlcia, no município do Rio de Jane1ro - RJ;
8 · Porlaria n' 1.182, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Apoio
Comunitário e Desenvolvimento de Radiodifusão do Bairro Vista Alegre - ACODERVA, no
municipio de Barra Mansa .- RJ;
9 - Portaria n' 1.224, de 30 de nuvembro de 2010 - Associação de Apoio à
Cultura e aos Serviços de Radiodifu,ão da Comunidade de Pedra Dourada - Rãdio Douradense,
no nnlIlicípio de Pedra Dourada - MG;
10· Portaria n' 24, de 17 de íevereiro de 2011 - Associação Cumunitária
Desenvolver Sagradensc - ASSCOM SAGRADENSE, no municípiu de Sagrada Familia - RS;
11· Portati. n' 25, de 17 fevereiro de 2011 - Associação Tehê Comunidade, no
município de Quarai - RS;
12 - Portaria n' 26, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária PróCultura e Comunicação de São Domingos, no lllunidpio de São Domingos -- SC;
L3 - Portaria n' 28, de 17 de fevereiro de 2011 .. Associação de Radiodifusãu
Comunitária Cidade das Praias, no municipio de laguaruna -- SC;
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14 - Portaria nQ. 30, de 17 de fevereiro de 2011 _.. Associação Comunitária

Divulgação de Nova Luzitânia-FM (ACDNL-FM), no mnnicípio de Nova Luzitãnia - SP;
15 - Portaria rf' 32, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária dos
Amigos de Dirce Reis, no município de Dirce Reis - SP;
16 - Portaria nfl 36, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária
8errancnsc de Radiodifusão, no município de Serranos ~ MG.
17 - Portaria n' 37, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária Para o
Progresso e Desenvolvimento Cultural de Naque, no munic!pio de Naque - MG; '

'18 - Portaria n' 38, de 17 de fevereiro de 2011 ,- Associação Educadora Sete
Quedas, no município de Setc Quedas - MS;
19 - Portaria nQ. 40, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitária c
Cultural de Casa Amarela, no município de Recife - PE;

20 - Portaria o' 44, de 17 ue fevereiro de 2011 - Associação Comunitária
Filantrópica de Radiodifusão e Apoio aOS Portadores de Deficiência Ffsica, no município de
Divinópolis - MG;
21 - Portaria n2. 48, dc 17 de fevereiro de 2011 - Associação Comunitárja do
Conjunto Planalto, no município de Capistrano - CE;

22 - Portaria n' 49, de 17 de fevereiro de 2011 - Associação Cultural do Distrito
do Barrento, no município de Itapipoca - CE;
23 - Portaria n2. 50, de 17 de fevereiro de 201 .1 - Associação Beneficente
Cultural e de Desenvolvimento de Ipaporanga - ABCD, no município de Ipaporanga - CE;

24 - Portaria n' 53, de 17 de fevereiro de 2011 --- Associação Comunitária
Amigos do Bairro do Limão - ASCOBLI, no município de Pinhalzinho - SP;
25 - Portario n' 55, de 17 de fevereiro de 2011 - AssociaçÃo Rádio Comunitária
Rio Guarani, no município de Nova Laranjeiras - PR.j
26 - Portaria nQ. 60, de 3 de março de 2011 - Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico c Cultural de Dois lmúios do Buriti, no município de Dois Irmãos do
Buriti - MS; c
27 - Portaria 0 2 248, de 30 de abril ue 2012 - Associação Comunitária e de
Comunicação Social Nossa Senhora de Fátima, no município de Salitre - CE.

Brasília,

18

de fevereiro

de2011
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Brasília, 28 úo março de 2011.

Excclentíssima Senhora Prcsidonta da República,

1.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de Outorga de Autorização e respectiva
documentação para que a entidade Associação Beneficente Cultural e de Desenvolvimento de
Ipaporang. - ADCD, no Município de Ipaporanga, Estado do Ceará, explore o serviço de
..diodifusão comunitária, elll conformidade COIII o que dispõe caput do art. 223, da Constituição da
República Federativa do Brasil e a Lei n2 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de
comunidade, numa demonstração de receptividade da filosofia de criação desse
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura
localidades postulantes.

prestar O
apoio da
braço da
geral das

3,
Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vossa Excelência,
essas ações permitem que as entidades Irabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não
s6 no processo educacional, social e cultural mas, também, servem de elo à integração, por meio de
informações benéficas a todos us segmentos c a todos esseti núcleos populacionais.

4.
Sobre o casu em espécie, foram efoluadas análises técnica e jurídica da petição
apresentada, constando a inexistência de óbice legal e nonnativo ao pleito, O que se conclui da
documentação de origem, consubstanciada no Processo Administrativo n"-53000.003626J2008, que
ora faço acompanhar, com a fjnalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5.

Em conformidade com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização,

objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.
Respeitosamente,

Assillado eletrollicamente por: Paulo Befllardo SilVfl
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DE 2011.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, !la uso de suas atribuições,
considerando O disposto no inciso Il do ar!. 9' e arl. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto n' 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o quc consta do Processo Ad.ministrativo n' 53000.00362612008, resolve:
Ar!. l' Outorgar autorização à Associação Beneficente Cultural e de Desenvolvimento

de Ipaporanga - ABCD, com sede na Rodovia BR 404, n' OI, Bairro Centra~ Município de Ipaporaoga,
Estado do Ceará, para executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de dez dTIOS, sem direito
de exclusividade.
Parágrafo único. A auturização reger-se-á pela Lei!l' 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 22 A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante locali711do nas
coordenadas geográficas com latitude em 04' 54' 27"S e longitude em 40° 45' 45"W, utilizando a
freqüência de 104,9 MHz.

Art. 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
caráter definitivo, nu prazo de seis moses a contar da data de publicaçõo do ato de deliberação.
Ar\. 4' Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministro de Estado das Comunic ões

(À Com;"são de Ciência, Tecn%gia, Inovação, Comunicação e Informá/ica, em
decisão terminativa)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N~ 212, DE 2013
(nl' 932/2013, na Câmara dos Deputados)

Aprova o~ ato gue outorga aut.or i zação A
ASSOC IAÇAO TCHE CO)~UN IDAD E para ~)(ecu t ~r

se rviço de r adi odifusão comunitária
cida de de Qua raí,
do Sul .

~a

Estado do Rio Grande

o CONGRE SSO NAC I ONAL de cre ta0

Art, 1" Fi.ca aprovado o ato a que se refere a Portaria

n O 25

de

17

[evt=reiro de

de

~011,

que cut o r ga

au to r ização à

Associação Tchê Comunidade par a execut a!', por la (dez) anos, sem
direito de exclusiv idade, servi ço de rad i odifus ão comunitár i a na

cidade de Quaraí

I

Estauo do Riu G:cande do Sul.

Art. 2" b:ste Deç r eto Lr=gisla l i vo entra
de sua publ i cação.

!:"! ffi

vigo r na d.a t a
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Mensagem n' 46, de 2013.
Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 3', do art. 223, da
Constituição, submeto à apreciação de Vossas EKcelências, acompanhad .., de Exposiçi5es de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das CCHnunicaçôesl autorizações outorgadas às cntidad~
abaixo relacionadas para executarem, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviços de radiodifusão comunitária, confonne os seguintes atos:
I • Portaria n' 664, de 21 de julho de 2010 - Associação Comunitária de Vila
São Jorge - ASJOR, no município de Alto Paraíso de Goiás - GO;
2· Portaria n" 750, de 24 de agosto de 2010 - APRC - Associação Pratiana de
Radiodifusão Comunitária, no município de Pratânia ·- SP;
3 · Portaria n' 755, de 24 de agosto de 201 O- Associação Comunitária Amigus
do Cedro, no município de Cedro do Abaeté - MG;
4· Portaria n' 1.098, de 16 de novembro de 2010 - A.sociação Cultural
Comunitária do Jardim Novo Mundo. Adjacências, no municipio de Goiânia - GO;
5 - Portaria nfi 1.160, de 24 de novembro de 2010 - Associação Comunitária e
Cultural de Xavantina) no município de Xavantina - se;
6 - POrlaria n' 1.163, de 24 de novembro de 2010 - A.sociação Cultural e
Comunitária de Flórida, no município de Flórida - PR;
7 - Portaria n' 1.175, de 24 de novembro de 20 10 · União Comunitária de
Realengo e Adjacênl:ia, no município do Rio de Janeiro - lU;
8 - Portaria n' 1.182, de 24 de novembro de 2010 - Associação de Apoio
Comunitário e Desenvolvimento de Radiodifusão do Bairro Vista Alegre - ACODERVA, no
município de Barra Mansa- RJ;
9 - Portaria n' 1.224, de 30 de novembro de 2010 - Associação de Apoio à
Cultura e aos Serviços de Radiodifusão da Comunidade de Pedra Dourada - Rádio Douradons.,
no município de Pedra Dourada - MG;
lO - Portaria rt- 24, de 17 de fevereiro dc 2011 - Associação Comunitária
Desenvolver Sagradense - ASSCOM SAGRADENSE, no município de Sagrada Família - RS;
li - Portaria n' 25, de 17 fevereiro de 20J I - Associação TcM Comunidade, no
1l1unicfpio de Quaraí- RS;
12 - Portaria rf 26, de 17 de fevereiro de 20 11 - Associação Comunitária PróCultura e Comunicação de São Domingos, no município de São Domingo,o;; - se;
13 - rortaria n' 28, de 17 de fevereiro de 201\ .. Associação de Radiodifusão
Comunitária Cidade das Praias, no município de Jaguaruna - se;
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14 - Portaria n' 30, de 17 de fevereiro tle 2011 - Associação Comunitária
Divulgação de Nova Luzitãnia-FM (ACDNL-FM), no município de Nova Lu<itânia- SP;
15 - Portaria nfl. 32, de 17 de fevereiro de 2011 "- Associação Comunitária dos
Amigos de Dirce Reis, no município de Dirce Reis - SP;
16 - Portaria n' 36, de 17 de fevereiro de 2011 - Asoociação Comunitária
Scrranense de Radiodifusão, no município de Serranos - MO;
17 - Ponaria nº 37, de 17 de tevereiro de 2011 - Associação Comunitária Para o
Progresso c Desenvolvimento Cultural de Naque, no município dc Naque - MG;
18 - Portoria n' 38, de 17 de fevereiro d" 2011 - Associação Educadora Sete
Quedas, no município de Sete Quedas - MS;
19 - Portaria!l' 40, dc 17 de fevereiro de 2011 - A"ociação Comunitária e
Cultura.l de Casa Amarela, no município de Recife - PEj
20 - Portaria n' 44, de 17 de fevereiro de 2011 - A,,",ciação Comunitária
Filantrópica de Radiodifusão e Apoio aos Ponadorcs de Deficiência Física, no município de
Divinópolis - MG;
21 - Portaria n' 48, de 17 de levereiro dc 2011 - Associação Comunitário do
Conjunto Planalto, no município de Capi'trano - CE;
22 - Porto ria n" 49, de 17 de fevereiro de 2011 - A",ociação Cultural do Distrito
do Barrento, no município de Itapipoca - CE;
23 - Portaria n' 50, dc 17 de fevereiro de 2011 - Associação Beneficente
Cultural c de Desenvolvimento de lpaporanga - ABCD, no município de Ipaporanga - CC;
24 - Portaria n' 53, de 17 de fevereiro de 201l - Associação Comunitária
Amigos do Bairro do Limão - ASCOBLl, no município de PinluIlzinho - SP;
25 - Portaria n' 55, de 17 d" fevereiro de 2011 - Associação Rádio Comunitária Rio Guarani, no município de Nova Laranjeiras - PR;
.
26 - Portaria n' 60, de 3 de março de 2011 - Associação Comunitária de
Desenvolvimento AJ1ístico e Cultural de Dois ftmãos do Buriti, no município de Dois Innãos do
Buriti - MS; e
27 - Portaria n2 248, de 30 de abril de 2012 - Associação Comunitária e de
Comunkação SOCifll Nossa Senhora de Fátima, no município de Salitre - CE.

Brasilia,

18

de

fe vereiro

de 201 3.
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Brasilia, 4 de abril de 2011.

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1.
Encaminho a Vossa Excelência Porlaria de Outorga de Autorização e respectiva
dOf"mentação para que a entidade Associação Tchê Comunidade, no Município de Quaraí, Estado
do Rio Grande do Sul, explore o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o que
dispõe caput do art. 223, da Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei nQ 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.
2.
A entidade requereu ao Ministério das Comunicações sua inscrição para prestar o
serviço de radiodifusão comunitária, cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, muna demonstração de receptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das
localidades postulantes.
3.
Como se depreende da importância da iniciativa comandada por Vo&,a Excelência,
essas ações permitem quc as entidades trabalhem em conjunto com a comunidade, auxiliando não
só no processo educacional, social e cultural, mas, também, servem de elo à inlc6'fação, por meio de
infoImações benéficas a todos os segmentos e a todos esses núcleos populacionais.
4.
Sobre o caso em espécie, foram efetuadas análises técnica e jurídica da petição
apJescntacta, constando a inexistência de Óbice legal e normativo ao pleito, que se conclui da
documentação de origem, consubslanciada nO Processo Administrativo n!l53000.010026/2008, que
ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

°

Em confoImidadc com os preceitos constitucionais e legais, a outorga de autorização,
objeto do presente processo, passará a produzir efeitos legais somente após deliberação do
Congresso Nacional, a teor do § 32 do art. 223 da Constituição Federal.

5.

Respeitosamente,
Assinado eletTOnicamemt por; Paulo Bernardo Silva
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DE 2011.

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto no inciso 11 do art. 9' e art. 19 do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, na Lei n' 9.612, de 19 de fevereiro
de 1998, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n' 53000.01002612008, resolve:
Art. 1Q Outorgar autorização à Associação Tchê Comunidade, com sede na Avenida 7 de
SOiembro, n' 1247, Centro, Mtmicípio de Quarai, Estado do Rio Grande do Sul, para executar serviço de
m<iiodifusão comunitária, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade.
Parágrafo único. A autorização reger· se-á pela Lei n" 9.6 12, de 19 de fevereiro de 1998,
leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 2' A entidade autorizada deverá operar com o sistema irradiante localizado nas
cuord"nadas geográficas com latitude em 30"22'58"8 e longitude em 56'27'17"W, utilizando a freqüência
de 104,9 MHz.
Ar!. 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,

nos termos do § 3e do art. 223 da Constituição, devendo a entidade iniciar a execução do serviço, em
caráter definitivo, no prazo de seis meses a contar da data de publicação do ato de deliberação.
Art. 42 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Q."-~~

PAULO BERNARDO ;r:v~
Ministro de Estado das Comunicações

(À Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informál;ca, em decisão lerminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Os Projetos de Decreto Legislativo
nºs 204 a 212, de 2013, em conformidade com o inciso
III do art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados
terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde
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poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) –Sobre a mesa, pareceres que serão
lidos.
São lidos os seguintes:
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Em sua parte criminal, o PLC busca corrigir omissão da última
versão da denominada "Lei Seca", para também prever a realização do exame
toxicológico como apto a provar o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. Propõe, ainda, figura qualificada para o cri me de homicídio
culposo de trânsito (art. 302, § 2°, do CTB), a ser apenada com reclusão,
porém no mesmo patamar de dois a quatro anos.
Novidades de maior monta são as figuras preterdolosas previstas
para o crime popularmente conhecido como "racha') ou "pega}). Se de sua
prática resultar lesão corporal grave, a pena será de três a seis anos, mas se

resultar morte, reclusão de cinco a dez anos, conforme nova redação do art.
308 da Lei n° 9.503 , de 1997.
Perante esta CCJ, o Senador Pedro Taques ofereceu quatro
emendas ao PLC nO26, de 2013. Propõe a supressão do novo § 2°, do art. 302,
do cru para não impedir, segundo detende, a configuração de homicídio
doLoso na condução de veicuLo automotor (Emenda nO I-CCJ). Na Emenda n°
2-CCJ, sugere nova redação para o caput do art. 308, do CTB, que trata do
crime de competição não autorizada em via pública, com o intuito de
sacramentar o tipo penaLcomo de perigo abstrato, a exemplo do que se fez
com a embriaguez ao volante (art. 306 do CTB).
Sugeriu-se, ainda, para melhor atender ao princlplO da
proporcionalidade, a adoção de novos patamares para as diversas multas
alteradas pelo Projeto de Lei. Em resumo, a saução de "dez vezes",
equivalente a R$ 1.915,40 reais, ficaria restrita às infrações administrativas
que também constituam crime de trânsi lo e as demais seriam aumentadas em
menor proporção (Emenda n" 03-CCJ)'
Outra modificação proposta pelo Senador, sobre as novas tiguras
preterdolosas, reescalona as penas previstas para as lesões co.rporrus,
diferenciando lesões graves e gravíssimas, diminuindo as penas propostas
pela Câmara dos Deputados (Emenda n° 4-CCJ).
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lI-ANÁLISE
Preliminarmente, é preciso registrar que não existem vícios de
constitucionalidade fonnal na proposição em exame. A matéria nela tratada
está compreendida no campo da competência privativa da União para legislar
sobre direito penal, processual penal e de trânsito, consoante dispõem os
incisos I e XI do art. 22 da Constituição Federal (CF), bem como possuem
seus autores legitimidade para iniciar o processo legislativo, nos termos dos
art. 61, também do texto constitucional.
Em linhas gerais, estamos de acordo com o PLC.
Trata-se de proposta destinada a agravar as sanções para as
infrações que, juntamente com o dirigir alcoolizado, proporcionalmente mais
matam c mutilam: o racha, o "cavalo de pau" e as ultrapassagens
inesponsáveis.

É justo o aumento do valor da multa prevista para condutas
gravíssimas como a de fazer corridas e cxibicionismos outros em vias
públicas (alis. 174 c 175). Do mesmo modo, quanto ao assassino
procedimento de jogar para o acostamento o carro que vem corretamente pela
mão oposta ("forçar ultrapa,sagem" - rui. 191).
Também as demais mpóteses de ultrapassagens proibidas (arts.
202 e 203) merecem tratamento mais severo diante da elevada mortandade
causada por essas condutas.

É preciso, no entanto, destacar que a presente proposição
tramitou na Câmara dos Deputados por cerca de cinco anos e, ainda assim,
seu texto contém algumas impropriedades, geradas na pressa de se concluir a
apreciação.
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Com essa experiência em mente, propomos recortar do presente
PLC os dispositivos mais controversos, os penais, com vistas à pronta
aprovação da parte qne possni maior consenso, qual seja, o aumento das
multas previstas para as infrações de trânsito mais graves, dada a ansiedade
com que a população aguarda a efetividade de tais medidas.
No mesmo sentido, acolhemos parcialmente a Emenda n° 3-CCJ,
do Senador Pedro Taqnes. O PLC promove mn agravamento das penalidades
cOiTespondentes às infrações capituladas nos arts. 175, 191,202 e 203 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de íOiTlla, a nosso sentir, exacerbada.
Com efeito, o valor de algumas mnltas chega a ser aumentado até
em 1000%, fugindo aos parâmetros de proporcionalidade que devem reger o
sistema administrativo sancionador aplicável às regras de trànsito.
Embora as condutas ora tratadas mereçam uma reprimenda mais
severa do que hoje prevê a lei, entendemos razoável fixar o valor das multas
cm patamares não tão elevados quanto os previstos no PLC, até mesmo para
se evitar o questionamento sobre a constitucionalidade da nOlma, por eventual
desrespeito ao princípio da proporcionalidade.
Nesse sentido, em nosso substitntivo propomos que a conduta
tipificada no art. 175 ("cavalo de pau") tenha a multa ampliada para quatro
vezes, em vez de dez (como fora aprovado na Câmara dos Deputados). Ainda
assim, estamos quadruplicando o valor atual, que é insuficiente para reprimir
esse ilícito de forma eficaz.
Para a conduta do art. 191 (forçar ultrapassagem, obrigando
muitas vezes o carro que segue na direção contrária a invadir o acostamento
para evitar uma tragédia), propomos maoter o patamar de multa previsto no
PLC (dez vezes). Afinal, de acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal,
as colisões frontais - quase sempre provocadas por ultrapassagens forçadas ou
perigosas - respondem por mais de 2.600 mortes anuais em vias públicas no
país, o que equivale a mais de 30% das vítimas falais do trànsito.
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Essa conduta possui, portanto, especial gravidade, merecendo
pilllÍção severa, como forma de desestimular sua prática.
Pela, mesmas razões, em nosso substitutivo propomos
quadruplicar a multa atualmente prevista para a infração capitulada no rot.
202 (ultrapassagem perigosa), no lugar do aumento em cinco vezes aprovado
na Câmara.
Já o ilícito previsto no art. 203 (ultrapassagem perigosa em
curva, aclive ou declive), como representa conduta objetivamente mais grave
que a tipificada no m. 202, merece a multiplicação por cinco já prevista no
PLC.
Com a supressão da parte que trata de dispositivos penais, restam
prejudicadas as Emendas n'" 1,2 e 4-CCL
I1I-VOTO

Com essas considerações, rejeitamos as Emendas noS 1, 2, e 4CCJ e somos pela aprovação do Proj eto de Lei do Senado nO 26, de 2013, na
forma do seguinte substitutivo, quc incorpora, com ajustes, a Emenda n° 3CCJ, do Senador Pedro Taques:
EMENDA N° l-CCJ (SUBSTIT UTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 26, DE 2013

Altera o, illtS. 173, 174, 175, 191 , 202, 203 e 292 da
Lei n Q 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instihli
ü Código de Trânsito Brasi leiro, para dispor sobre
sanções administrativas para infi-ações de trânsito.
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' A Lei n' 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de
Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 173. Disputar corrida:
Penalidade - multa (dez vez.es), suspensão do direito de dirigir e
apreensão do vefeulo;
................................... - .......... , ......... ............................. .

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput
em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração
anterior." (NR)
"Ar!. 174. Promover, na via, competição, eventos organizados,
exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles
participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito
com circunscrição sobre a via:
Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e
apreensão do veículo;

§ I' As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos
condutores participantes.
§ 2' Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de
reincidência no período de 12 (doze) meses da inifação anterior."
(NR)
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"Art. 175. Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra
perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com
desli7.amento ou arrastamento de pneus, em via pública:
... ................. ., ....................................................... , ........ .

Penalidade - multa (quatro vezes), suspensão do direito de
dirigir e apreensão do veículo;
Parágrafo único. Aplica·se em dobro a multa prevista no caput
em caso de reincidência no período de doze meses após o
cometimento da infração anterior." (NR)
"Ar!. 191. ..................................................... ............... .

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput
em caso de reincidência no período de doze meses após o
cometimento da infração anterior." (NR)
"Ar!. 202 ................................................................. .

Infração - gmvíssima;
Penalidade - mulla (quatro vezes)" (NR)
"Ar!. 203 ....................................................................... .

Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (cinco vezes).
Paráffafa único. Aplica~ se em dobro a multa prevista 110 caput
em caso de reincidêt1~ia no período de doze meses após o
comeiimento da infração antenor." (NR).
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Art. 2" Esta Lei entra em vigor no
mês após a sua publicação.

]O
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(primeiro) dia do 6° (sexto)

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2013.

, Relator
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA SECREl:4RlA -GERAL DA MESA , NOS
TERMOS DO ART 250, PARiÍGRAFO ÚNICO, DO REGiMENTO INtERNO.

RELATÓRIO

RELATOR: Senador VITAL DO REGO

I-RELATÓRIO
Vem a esta Comissão, para discussão e análise, nos termos do
art. 10 I, n, d, do Regimento 1.nlerno do Senado Federal, o Projelo de Lei da
Câmara n° 26, de 201.3 (PL n° 2.592, de 2007, na CD), que altera os arts.
173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e30R da Lei nO 9.503, de 23
de selembro de 1997, que institui O Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito, de autoria da

Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, coordenada pelo Deputado
Federal Beto Albuquerque,
A proposição em exame eleva consideravelmente os valores das
penas pecuniárias (multas) previstas para infrações de trânsito, em especial
para os casos de corridas, competições esportivas e manobras perigosas
realizadas em vias públicas (arts. 173, 174 e 175, do CTB), bem como para
ultrapassagens perigosas em geral (arts. 191 e 203). Nesses casos, ainda, a
pena poderá ser duplicada se houver reincidência na prática da infração no
período de até 12 (doze) meses. Tudo à semelhança do que foi previsto para a
embriaguez ao volante pela Lei n' 12.760, de 2012.
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Em sua parte criminal, corrige omissão da última versão da
denominada "Lei Seca", para também prcver a realização do exame
toxicológico como apto a provar o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. Propõe, ainda, figura qualificada para o crime de homicídio
culposo de trânsito (art. 302, § 2', do CTB), a ser apenada com reclusão,
porém no mesmo patamar de dois a quatro anos.
Novidades de maior monta são as figuras preterdolosas previstas
para o crime popularmenle conhecido como "racha" ou "pega". Se de sua
prática resultar lesão corporal grave, a pena será de três a seis anos, mas se
resultar morte, reclusão de cinco a dez anos, conforme nova redação do rui.
308 da Lei n' 9.503, de 1997.
Os Autores, cm sua justificação perante a Câmara dos
Deputados, argumentam:
... as mortes violentas e os casos de invalidez resultantes de
acidentes de trânsito, além de acarretarem fortes traumas psicológicos
em familiares, amigos e parentes, têm um elevado custo social por

reduzir a qualidade de vida das pessoas e corroer, em razão de
elevados gastos com cirurgias, intemamento!\ prolngados e longos
períodos de reabilitação das vítimas, os já geralmenLe. minguados
recursos dos orçamentos govemamentais e domésticos dos brasileiros.
Apesar disso, é notório que ainda. hoje o Código de Trânsito
Brasileiro dispensa a maus motoristas punições e tratamento
processual poueo rigorosos, senão até "fraternais e amistosos" . o que
aliás, têm causado justificável inconformismo e revolta no seio da
população e muitas vezes ensejado que órgãos de imprensa noticiem
acidentes e outros fatos com elevada ironia.
Mostra~se

imperioso, portanto, modificar o Código de Trânsito
Brasileiro para aperfeiçoá-lo com vistas a dar uma resposta adequada
aos anseios c reclamos da sociedade pela adoção de medidas pelo
Poder Público, inclusive na esfera legislativa, que efetivamente
contribuam para a seguranç.a no trânsito das cidades e estrada e
assegurem punições seI/eras àqueles quc praticam crimes na direção
de veículo automotor.
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o Seno Pedro Taques ofereceu quatro emendas ao PLC n° 26, de
2013. Propõe a supressão do novo § 2', do art. 302, do Código de Trânsito
. Brasileiro (CTB) para não impedir, segundo defende, a configuração de
homicídio doloso na condução de veículo automotor (Emenda n' Ol-CCJ). Na
Emenda n° 02-CCJ, sugere nova redação para o caput do art. 308, do CTn,
quc trata do crime de competição não autorizada em via pública, com o
intuito de sacramentar o tipo penal como de perigo abstrato, a exemplo do que
se fez com a embriaguez ao volante (art. 306 do CTI3).
Sugeriu-se, ainda, para melhor atender ao princípio da
proporcionalidade, novos patamares para as diversas multas alteradas pelo
Projeto de Lei. Em resumo, a sanção de "dez vezes", equivalente a R$
1.915,40 reais, ficaria restrita às infrações administrativas que também
constituam crime de trânsito e as demais seriam aumentadas em menor
proporção (Emenda n' 03-CCJ).
Outra modificação proposta pelo i!. Senador, sobre as novas
figuras preterdolosas, rccscalona as penas previstas para as lesões corporais,
diferenciando lesões graves e gravíssimas, diminuindo as penas propostas
pela Câmara dos Deputados (Emenda n' 04-CCJ).

fi-ANÁLISE
Preliminarmente, é preciso registrar que não existem vícios de
constitucionalidade fonnal na proposição em exame. É que a maréria nela
tratada está compreendida no campo da competência privativa da União pard
legislar sobre direito penal~ processual penal e de trânsito, consoante dispõem
os incisos J e Xl do art. 22 da Constituição Federal (CF), bem como possuem
seus autores legitimidade para iniciar o processo legislativo, nos termos dos
art. 61, também do texto constitucional.

Em linhas gerais estamos de acordo com o Projeto de Lei da
Câmara n' 26, de 2013.
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Trata-se de proposta destinada a agravar as sanções para as
infrações que, juntamente oom o dirigir alcoolizado, proporcionalmente mais
matam e mutilam: o racha, o cavalo de pau e as ultrapassagens irresponsáveis.

É justa a duplicação da multa prevista para condutas gravíssimas
como a de fazer corridas e exibicionismos outros em vias públicas (al1s. 174 e
175). Do mesmo modo, quanto ao assassino procedimento de jogar para o
acostamento o carro que vem corretamente pela mão oposta ("forçar
ultrapassagem" - art. 191).
Também as demais hipóteses de ultrapassagens proibidas (arts.
202 e 203) merecem tratamento mais severo diante da elevada mortandade
causada por essas condutas.

É preciso, no entanto, destacar que a presente propoSlçao
tramitou na Câmara dos Deputados por cerca de cinco anos e, ainda assim,
seu terto contém algumas impropriedades, geradas na pressa de se concluir a
apreciação.
Com essa experiência em mente, propomos recortar do presente

Projeto de Lei seus dispositivos mais controversos, os penais, com vistas à
pronta aprovação ca parte que possui maior consenso, qual seja, o aumento
das multas previstas para as infrações de trânsito mais graves, dada a
ansiedade com que a população aguarda a eíetividade de tais medidas.

III-VOTO
Com essas considerações, rejeitamos as Emendas n'" 01, 02, 03
e 04-CCJ e somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n" 26, de
2013, na forma do seguinte substitutivo:
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EMENJ>A N° - CC} (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DA cÂMARA N° 26, DE 2013

A Itera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203 e 292
da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
institui o Código de Trânsito Drasileiro, para
dis por sobre sanções administrativas para
infrações de trânsito.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Ar!. l' A Lei nO 9.503, de 23 de setembro de 1997 ····· Código de
Trânsito Brasileiro, pas.sa a vigorar com a<; seguinte:;. alterações:
"Art. 173 . Disputar corrida:

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e
apreensão do veícu lo;

Pariigrafo único . Aplica-se em dobro a multa prevista no capuJ em
caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração
anterior."(NR)

" Art. .174. Promover, na vi a, competição, eventos organi7.ad os,
exibição c demonstração de pcricia em manobra de ve ículo, ou deles
participar, como condutor, sem permi ssão da autori dade de trânsito
com circunscrição sobre a via:

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de dirigir e
apreensão do veícu lo;

§ l° As penalidades são apli cáveis aos promotores e aos condutores
partici pantes .
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§ 2° Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de
reincidência no período de 12 (doze) meses da infração antcri or."(NR)
"Art. 175 . Vtilizar- se de veículo para demo nslrar ou exibir manobra
perigosa, arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com
deslizamento ou arrastamento de pneus:

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de diri gir e
apreensão do veículo;

.............. ........... .. .. .......... ... ..... ............... ................... .. .... .. .......... ..............
Parágraf o único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em
caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração
anterior. "(NR)

"Art. 191 ...... ... ....... ............... .. ... ................................... .. .. ............ ....... ...
Penalidade -

multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirig ir.

Pará~rafo

único. Aplica-se em dobro a mufta prevista no capul em
caso de reincidência no pena do de até 12 (doze) mes es da infração
anterior. "(NR)
" Art. 202 . ... .. ............... .................................................... ..... .. ......... .... .. ..

lnfraç.ão - gravíssima ;

Penalidade - multa (cinco vezes)."(NR)
"Art. 203 .......................... ........ .. ....... .. ... ....... . .. ...... .... .. ........ ........... .. ... ..

Infra ção - grav íssima;

Penalidade - multa (cinco vezes).
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no capul em
caso de reincidência no periodo de até 12 (doze) mese s da infração

anterior."(NR)
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Art. 2" Esta Lei entra em vigor no I' (primeiro) dia do 6' (sexto)
mês após a sua publicação .

, Presidente

, Relator
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RELATÓRIO

RELATOR: Senador VITAL DO RÊGO

I-RELATÓRIO
Vem a esta Comissão, para discussão e análise, nos termos do
art. 101, lI, d, do Regimento Interno do Senado Federal, O Projeto de Lei da
Câmara (PLC) n' 26, de 2013 (PL n' 2.592, de 2007, na origem), que altera
os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei n'
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, para dispor sobre sanções administrativas e crimes de trânsito , de
autoria da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, coordenada pelo
Deputado Federal Beta Albuquerque.
A proposição em exame eleva consideravelmente os valores das
penas pecuniárias (multas) previstas para infrações de trânsito, cm especial
para os casos de corridas, competições esportivas e manobras perigosas
realizadas em vias públicas (arts . 173, 174 e 175, do Código de Trânsito
Brasileiro - CTB), bcm como para ultrapassagens perigosas em geral (arts.
191 e 203). Nesses casos, ainda, a pena poderá ser duplicada se houver
reincidência na prática da infração no período de até 12 (doze) meses. Tudo à
semelhança do que foi previsto para a embriaguez ao volante pela Lei nO
12.760, de 20 de dezembro de 2012.
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Em sua parte criminal, o PLC busca corrigir omissão da última
versão da denominada "Lei Seca", para também prever a realização do exame
toxicológico como apto a provar o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro. Propõe, ainda, figura qualificada para o crime de homicídio
culposo de trânsito (art. 302, § 2', do CTB), a ser apenada com reclusão,
porém no mesmo patamar de dois a quatro anos.
Novidades de maior monta são as figuras preterdolosas previstas
para o crime popularmente conhecido como "racha" ou "pega". Se de sua
prática resultar lesão corporal grave, a pena será de três a seis anos, mas se
resultar morte, reclusão de cinco a dez anos, conforme nova redação do art.
308 da Lei n' 9.503, de 1997.
Perante esta CCJ, o Seno Pedro Taques ofereceu quatro emendas
ao PLC n' 26, de 2013. Propôe a supressão do novo § 2' , do art. 302, do CTB
para não impedir, segundo defende, a configuração de homicídio doloso na
condução de veículo automotor (Emenda n° l-CCJ). Na Emenda nO 2-CCJ,
sugere novn redação para o caput do art. 308, do CTB, que trata do crime de
competição não autorizada em via pública, com O intuito de sacramentar o
tipo penal como de perigo abstrato, a exemplo do que se fez com a
embriaguez ao volante (arl. 306 do CTB).
Sugeriu-se, ainda, para melhor atender ao princípio da
proporcionalidade, a adoção de novos patamares para as diversas multas
alteradas pelo Projeto de Lei. Em resmuo, a sanção de "dez vezes",
equivalente a R$ 1.9 I 5,40 reais, ficaria restrita às infrações administrativas
que também constituam crime de trânsíto e as demais seriam aumentadas em
menor proporção (Emenda nO 03-CCJ).
Outra modificação proposta pelo Senador, sobre as novas figuras
preterdolosas, reescalona as pena, previstas para as lesões corporais,
diferenciando lesões graves e gravíssimas, diminuindo as penas propostas
pela Câmara dos Deputados (Emenda n' 4-CCJ).
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U-ANÁLlSE
Preliminarmente, é preciso registrar que não existem vícios de

constitucionalidade formal na proposição em exame. A matéria nela tratada
está compreendida no campo da competência privativa da União para legislar

sobre direito penal, processual penal e de trânsito, consoante dispõem os
incisos I e XI do art. 22 da Constituição Federal (CF), bem como pOSS llem
seus autores legitimidade para iniciar o processo legislativo, nos termos dos
art. 61, também do texto constitucional.
Em linhas gerais, estamos dc acordo com o PLC.
Traia-se de proposta destinada a agravar as sanções para as
infrações que, juntamente com o dirigir alcoolizado, proporcionalmente mais

matam e mutilam: o racha, o cavalo de pau e as ultrapassagens irresponsáveis.
É justo o aumento do valor da multa prevista para condutas
gravíssimas como a de fazer corridas e exibicionismos outros em vias
públicas (arts. 174 e 175). Do mesmo modo, quanto ao assassino
procedimento de jogar para o acostamento o carro que vem corretamente pela
mão oposta ("forçar ultrapassagem" - art. 19 1).

Também as demais hipóteses de ultrapassagens proibidas (arts.
202 e 203 ) merecem tratamento mais severo diante da elevada mortandade
causada por essas condutas.
É preciso, no entanto, destacar que a presente proposição
tramitou na Câmara dos Deputados por cerca de cinco anos e, ainda assim,
seu texto contém algumas impropriedades: geradas na pressa de se concluir a
apreciação.
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Com essa experiência em mente, propomos recortar do presente
PLC os dispositivos mais controversos, os penais, com vistas à pronta
aprovação da parte que possui maior consenso, qual seja, o aumento das
multas previstas para as infrações de trânsito mais gravcs, dada a ansiedade
com que a população aguarda a efetividade de tais medidas.
No mesmo sentido, acolhemos a Emenda nO3-CCJ, do Senador
Pedro Taques . O PLC promove um agravamento das penalidades
correspondentes às infrações capituladas nos arl•. 175, 191 , 202 e 203 do
Código de Trânsito Brasileiro (eTB), de forma, a nosso senlir, exacerbada.

Com efeito, o valor de algumas multas chega a ser aumentado ate
em 1000%, fugindo aos parâmetros de proporcionalidade que devem reger o
sistema administrativo sancionador aplicável às regras de trânsito.
Embora a.. condutas ora tratadas mereçam wna reprimenda mais
severa úo que hoje prevê a lei, entendemos razoável fixar o valor das multas
em patamares não tão elevados quanto os previstos no PLC, até mesmo para
se evitar o questionamento sobre a constitucionalidade da nonna, por eventual
desrespeito ao princípio da proporcionalidade.
Com a supressão da parte que trata de dispositivos penais, restam
prejudicada, a. Emendas no' 1, 2 e 4-CCJ.

IlI-VOTO
Com essas considerações, rejeitamos as Emendas n Os 1~ 2, e 4CCJ e somos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n" 26, de 2013, na
forma do seguinte substitutivo, que inrorpora a Emenda n° 3-CCJ, do Senador
Pedro Taques:
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- CCJ (SUBSTITUTIVO)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 26, DE 2013
A lteraosans.173, 174, 175, 19L,202, 203 e 292 da
Lei nO9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o Cód igo de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre
sanções admil'li strati vas para infrações de trânsito.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° A Lei n° 9.503 , de 23 de setembro de 1997 Trân,ito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações:

Código de

"Art. 173. Di sputar corrida:

Penalidade - multa (dez vezes) , suspensão do direito de dirigir e
apreensão do veículo;
Paragrafo únü:o. Aplit:a-se em dooro a multa prevista no capu l
em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses da in fração
anterior." (NR)

"Art. 174. Promover, na ....·ia, competição, eventos organizados,
exibição e demonstração de perícia em manobra de ,'eículo, ou deles
participar, como condutor, sem penn i g~o da autoridade de trânsito
com circunscrição sobre a via:
Penalidade ~ multa (dez vezes), suspensão do direito de d irigir e
apreensão do veículo ;

§ l° As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos
condut mes parti cipantes.
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§ 2° Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de
reincidência no período de 12 (doze) meses da infração anterior."
(NR)

"Art. 175. Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra
perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com
de slizamento ou arrastamento de pneus, em via pública:
Penalidade - multa (duas vezcs), suspensão do direito de dirigir
e apreensão do veículo ;
"

............................. , .. ....... ...................... .. .................... .

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput
em caso dc reincidência no pe ríodo de doze meses após o
cometimento da infração anterior." (NR)
"Art. 191. ............................. .. .. .. ... .... .. ... .... ............. .... .
Penali dade - multa (três vezes) e suspensão do d ireito de dirigir.
Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput
em caso de reincidência no período de doze meses após o
cometimento da infração anterior." (NR)
"Art. 202 ................ .. ... .. ......... .. ......... ....... ......... ... ...... ..

Infração - gravíssima ;
................ .. ..................... .............................. .... . ..........." (NR)

"Art. 203 ............................. ,.. .............." ....................... .

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (duas vezes).
Parágr-afo único. Aplica-se cm dobro a multa prevista no capul
em caso de reincidência no período de doze meses após o
cometimento da infração anteri or. " (NR).
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Art. 2' Esta Lei entra em vigor no ]' (primeiro) dia do 6' (sexto)
mês após a sua publicação.

Sala da Comissão,

1

Presidente

, Relator
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PARECER
N° 1.063, DE 2013
Da COMISSÃO DE CONSTlTIJIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, sobre a Proposta de Emenda à Constiruição
n- 43 , de 2013 , (n- 34912001, na Câmarn dos Deputados,
lendo corno píimeiro sig.llatáriu o Dl:putado Luiz Antunio
Flcury). que acrescenta os §§ 10 e 2° ao art. 47 e dá nova
redação aos incisos 111. IV e XI do art. 52~ ao § 2° do art.
55 e ao § 4° do art. 66 da Constiruição Federal~ abolindo a
votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.

RELATOR: Senador SÉRGIO SOUZA

I - RELATÓRIO
Vem à análise desta Comissão a Proposla de Emenda à
Constituição (PEC) nO 43, de 2013 (nO 349, de 2001, na Câmara dos
Deputados), cuj o primeiro signatário é o Deputado Fleury~ que acrescenta os
§§ J" e 2" ao ar/. 47 e dá nova redação aos incisos 111, IVe XI do art. 52, ao §
]O do art.

55 e ao § 4° do art. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação

secreta no âmbito do Poder Legislativo.

A projXJsição, essencialmente, veda o voto secreto nas
deliberações de todas as Casas Legislativas do Pais, não apenas estabelecendo
essa proibição de forma expressa, como rejrando, da Lei Mai or todas as
previsões de voto secreto no àmbito do Poder Legislativo da União.
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Assim, deixa de ser secreta a votação nas comissões e no Plenário
desta Casa da indicação de autoridade feita pelo Presidente da República, nos
termos do art. 52, inciso m, da Carta Magna, ou seja, a escolha de
magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de
Território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da
República, e os titulares de outros cargos que a lei determinar.
Do mesmo modo passa a ser aberta a votação relativa à escolha,
pelo Presidente da República, de chefes de missão diplomática de caráter
permanente, 110S termos do inciso IV do mesmo art. 52. A hipótese
constitucional de exoneração do Procurador-Geral da República, antes do
término de seu mandato, inscrita no inciso XI do mesmo art. 52, relativo às
competências privativas do Senado, passa tanlbém a se dar mediante votação
aberta.
A votação relacionada ao processo pertinente à perda de mandato
de Deputado Federal ou Senador acusado de infringir proibições
constitucionais, quebra de decoro parlamentar ou que sofrer condenação
criminal em sentença transitada em julgado, a se realizar na Câmara dos
Deputados ou no Senado Federal, passa a se dar de modo aberto e público.
A apreciação dos vetos presidenciais apostos a projeto de lei
aprovado pejo Congresso Nacional, única circunstância do processo legislativo
que se dá mediante voto secreto, nos termos da vigente ordem constitucional,
passa também a se realizar mediante o voto público e aberto, conforme a nova
redação que ora se confere ao § 4° do art. 66 da Constituição.
Aprovada na Câmara dos Deputados, a proposição vem ao exame
desia Casa, não tendo recebido emendas nesta Comissão.
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lI-ANÁLISE

Preliminarmente, é preciso assinalar que a presente proposição é
expressa no sentido de determinar que a vedação do uso do voto secreto nas
manifestações do Congresso Nacional e suas Casas é extensivo às Casas
Legislativas dos entes subnacionais.
Trata-se, entretanto, de norma dec1arat6ria, uma vez que esse

tema, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, já é de
reprodução obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do
Distrito Federal e dos Municípios.
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.461, que discutia
dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, relatada pelo Ministro
G1LMAR MENDES e julgada em 12 de maio de 2005, o acórdão foi vazado
nos seguintes termos:
Emenda constitucional estadual. Perda de mandato de
parlamentar estadual mediante voto aberto. Inconstitucionalidade.
Violação de limitação expressa ao poder constituinte decorrente dos
Estados-membros (CF, art. 27, § J', c/c art. 55, § 2'). Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente, por maioria.

Feitas essas considerações iniciais, passamos, então, neste ponto, a
analisar o tema a respeito de todos os dispositivos constitucionais que se
pretende alterar.
As alterações constitucionais veiculadas na Proposta de Emenda à
Constituição n° 43, de 2013, ora sob análise, em nada interferem com as
cláusulas constitucionais pertinentes ao núcleo material imutável da Carta
Magna. Não se trata aqui de medida tendente a abolir direito ou garantia
individual, separação dos poderes, o voto da cidadania, direto e secreto, ou a
federacão .
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da

apreciação de emenda à Constituição, tais como a decretação de estado de sítio
ou de defesa. Tampouco há unidade da federação ora objeto de intervenção
federal.
A proposlçao se dispõe em termos que respeitam as regras
pertinentes ao processo de formação de leis, inscritas na Lei Complementar n°

95, de 26 de fevereiro de J 998, assim como as exigências regimentais a esse
respeito. Diante da inexistência de quaisquer óbices de natureza material ou
circunstancial, e considerados adequados os termos em que está disposta a
medida ora discutida, entendo que nos encontramos em condições de apreciar

o seu mérito.
Em outras circunstâncias históricos; a adoção do voto secreto no

processo legislativo e em outros momentos da vida parlamentar foi justificada
com o argumento de que era necessário proteger o detentor do mandato

parlamentar das pressões oriundas de diversas instituições detentoras de poder
político e administrativo, como o Poder Executivo, e daquelas oriundas de
entes dotados de poder econômico, ou ainda, nos processos de cassação de
mandato, até mesmo de um colega parlamentar.

No exame do veto presidencial aposto a projeto de lei, o voto
secreto - segundo aquelas circunstâncias históricas - seria necessário para

proteger o parlamentar de eventuais represálias do Poder Executivo, a quem
compete a gestão dos recursos públicos e a execução do orçamento. Nos
processos de cassação de parlamentar. o voto secreto se destinaria a evitar o
constrangimento de o parlamentar votar pela cassação de um colega seu, e essa
circunstância eventualmente beneficiar o parlamentar infrator dos
mandamentos legais e éticos, favorecendo a impunidade.
Nas indicações de autoridade, o voto secreto se imporia como
medida destinada a proteger o Senador da República de futuras e hipotéticas

retaliações a serem praticadas pela mesma pessoa, quando empossada no cargo
para o qual foi indicada. Seria destinado também, nessa circunstância, a não

ftagilizar o indicado no exercício de suas funções, na hipótese da aprova,Ção de
seu nome por apertada maioria.
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A realidade de nosso País e do mundo, na presente quadra
histórica, superou todas essas objeções, as quais, cada qual ao seu modo c,
especialmente, ao seu tempo, tiveram seu mérito, sua oportunidade.
Hoje, diante da presença maior e mais expressiva da cidadania no
acompanhamento das atividades do Congresso Nacional, podemos entender e
afirmar que todas as pressões que atuam contrariamente à independência e à
autonomia do

parlamentar na formação

dI::

~ua

vun tadt:

podem

ser

compensadas pela vigilância dos cidadãos. Em resumo, avançamos nas páginas
da História e hoje a sociedade clama por transparência para melhor fiscalizar o
seu representante.
A chamada revolução cientifica e tecnológica tem gerado imensos
efeitos em todos os planos da vida social: economlCO, cultural,
comportamental. Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos poderosos
sobre a vida política e o funcionamento das diversas instituições estatais.
A medida que ora apreciamos aponta nesta direção: ao tomar
todas as deliberações do Congresso Nacional abertas e públicas, revela a
necessária transparência e publicidade que deve reger a vida pública e o
funcionamento das instituições do Estado, de um lado; e, de outro, contribui
para a vigilância cidadã e a sindicabilidade, pela sociedade, sobre a atividade
do Congresso Nacional e dos deputados federais e dos senadores da República.

Finalmente, cabe registrar que a presente proposta somente atinge
as deliberações no âmbito do Poder Legislativo. Remanescem, ainda, na nossa
Carta Magna, três hipóteses de decisães que continuarão sendo tomadas,
obrigatoriamente, por voto secreto no âmbito de outros colegiados da estrutura
do Poder Judiciário e do Ministério Público.
As duas primeiras constam dos arts. I I 9 e 120 da Constituição e
dizem respeito ao processo de escoJha~ rcspectivarnenie l dus Minislrus do

Tribunal Superior Eleitoral dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, e dos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais
dentre os desembargadores e juízes de direito, pelos Tribunais de Justiça dos
Estados.
O último caso trata-se da previsão da escolha do Corregedor
nacional, por voto secreto dos membros do Conselho 1'acional do Ministério
Público, prevista !la art. 130-A da Carla Magna.
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I1I- VOTO

Ante o exposto, votamos pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Ccnstituição n Q 43, de 2013, e, na mérito, pela sua aprovação.
Sala da Comissão, 18 de setembro de 2013 .

TV - DECIS.ÃO IlA COMISSÃO

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na 54" Reunião
Ordinária, realizada nesta data, aprova o Relatório do Senador Sérgio Souza,
refonllulado durante a discussão, que passa a constituir o Parecer da CCJ
favorável à Proposta de Emenda à Constituição n° 43, de 2013 e contrário às
Emenda" nOs 1 a :::; ~ de alllnritl no.o; :, S~n::irl()res Antonio em-los Rodrj guf:;, Edll ~ rdo
Lopes, Ciro Nogueira e Eduardo Amorim.
-

Sala da Comissão, 18 de setembro de 2013

-------
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

Art . 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

111 - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição púbhca, a
es.colha de'

IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argOiçêo em sessão
secreta, a escolha dos chefes de m issão diplomática de caráte r
permanente;

XI - ap rovar, por maioria abso lu ta e por voto secreto. a exoneração , de

ofício, do Procurador-Geral da Repúbl ica antes do térm ino de seu

mandato:

Art . 66_ A Casa na qual tenha sido conc lu ida a votação env ia ra o projeto de lei
ao Presidente da República , que, aquiescendo , o sancionará.

§ 4Q

-

O veto será apreciado em sessao conjunta. dentro de trinta dias a

contar de seu recebimento, só podendo se:-- rejeitado pe lo voto da
maioria absolllta dos Deputados e Senadores. em escrutinio secreto_

PE C2013043if.d c c
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· Art. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no minimo, de sete
membros, escolhidos:

Art. 120. Hayerá um Tribuna ' Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no
Distrito Federal .

Art. 130-A O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze
membros nomeados pejo Presidente da República, depois de aprovada a

escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois
anos, admitida uma reconduçao, sendo: (Incluído pela Emenda Constitucional

nO 45, de 2004)

LEI COMPLEMENTAR N° 95, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a e laboração, a redação , a
alteração e a consol idação das leis, conforme
determina o parágrafo único do art. 59 da
Constit uição Federa l, e estabelece nonnas
pa ra a consolida;:io dos atos normativos que
menciona.
PEC2013043if.coc
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DOCUMENTOS ANFXADOS PEU SECRETARiA -GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DOART 250, PAR.4GRAFO úNrco, Da REGfMENTO iNTERNO.
RELATÓIUO

RELATOR: Senador SÉRGIO SOUZA

1- Rt~LATÓRlO
Vem à análise desta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição

(PEC) n' 43, de 2013 (n' 349, de 2001, na Câmara dos Deputados), cujo primeiro
signatário é o Deputado j<'jeury, que acrescenta os §§ l' e r ao art. 47 e dá nova

redação aos incisos IIl, IV e Xl do art. 52, ao § r do art. 55 e ao § 4" do aI·t. 66 da
Constituição Federal, abolindo a voração secreta no âmbito do Poder Legislativo.
A proposição, essencialmente, vedé, o voto secreto nas deliberações de
toda'i as Casas Legislativa.;; do Pais, não apenas estabelecendo essa proibição de

forma expressa, como retirando. da Lei Maior todas as previsões de voto secreto no
ãmhilo do Poder Legislativo da União.
Assim, deixa de ser secreta a votação nas com issões e no Plenário
desta Casa da indicação de autoridade feita pelo Presidente da República, nos
termos do art. 52, inciso III, da Carta Magna, ou seja, a escolha de magistrados,

ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de Território, presidente e
diretores do Banco Central, Procurador-Geral da.República, e os titulares de outros
cargos que a lei determinar.
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Do mesmo modo passa a ser aberta a votação relativa à escolha, pelo
Presidente da República, de chefes de missão diplomática de carAler permanente,
nos termos do inciso IV do mesmo art. 52. A hipótese constitucional de
exoneração do Procurador-Geral da República, antes do término de seu mandato,
inscrita no inciso XI do mesmo art. 52, relativo às competências privativas do
Senado, passa também a se dar mediante votação aberta.
A votação relacionada ao processo pertinente à perda de mandato de
Deputado Federal ou Senador acusado de infringir proibições wnslitu~ionais,
quebra de decoro parlamentar ou que sofrer condenação criminal em sentença
transitada em julgado, a se realizar na Cãmara dos Deputados ou no Senado
Federal, passa a se dar de modo aberto e público.
A apreciação dos vetos presidenciais apostos a projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional, única circunstância do processo legislativo que se dá
mediante voto secreto, nos termos da vigente ordem constitucional, passa também
a se realizar mediante o voto público e aberto, conforme a nova redação que ora se
confere ao § 4' do art. 66 da Constituição.
Aprovada na Cãmara dos Deputados, a proposição vem ao exanle
desta Casa, tendo recebido quatro emendas nesta Comissão.
A Emenda n' 1, do Senador ANTONIO CARLOS RODRIGUES, visa
a suprimir as alterações propostas ao § 4' do art. 66 da Constituiçao, que trata da
votação dos vetos.
A Emenda nO 2, também do Senador ANTONIO CARLOS
RODRIGUES, busca manter o voto secreto na aprovação do nome dos
magistrados.
A Emenda nO 3, do Senador EDUARDO LOPES, suprime as
alterações proposta~ aos §§ l' e 2' ao art. 47, aos incisos m, IVe Xl do art. 52 e ao
§ 4° do art. 66 da Constituição, para abolir a votaçilo secreta apenas nos casos de
perda de mandato.
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Finalmente, a Emenda n° 4, do Senador CIRO NOGUEIRA, caminha
no mesmo sentido, mantendo na proposta apcnas as suas disposições relativas li
extinção do voto secreto nos casos de deliberação sobre perda de mandato.

lI-ANÁLISE

Preliminarmente, é preciso assinalar que a presente proposição é
expressa no sentido de determinar que a vedação do uso do voto secreto nas
manifestações do Congresso Nacional e suas Casas é extensivo às Casas
Legislativas dos entes subnacionais.
Trata-se, en!relanto, de norma declaratéria, uma vez que esse tema,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Fcderal, já é de reprodução
obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito federal e
dos Municípios.
Na Ação Dircta de Inconstitucionalidade n' 2.461, que discutia
dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, relatada pelo Ministro
GILMAR MENDES e julgada em 12 de maio de 2005, O acórdão foi vazado nos
seguintes termos:
Entenda con~1itucional estadual. Perda de mandato de parlamentar
estadual mediante voto aberto. Inconstitucionalidade. Violação de limitação
expressa ao poder constituinte decorrente dos ESlauos·mcmbros (CF, art.
27, § 111, ' clc alt. 55, § 2°). Ação direta de inconstitucionalidade julgada
I3rocedt;nt~> por maioria.
Feita~

essas considerações iniciais, passamos, então, neste ponto, a
analisar O tema a respeito de todos os dispositivos constitucionais quc se pretende
alterar.
As alterações constitucionais veiculadas na Propost!! de Emenda à
Constituição n° ~3, de 2013, ora sob análise, em nada interferem com as cláusulas
constitucionais pertinentes ao núcleo material imutavel da Carta Magna. Não se
trata aqui de medida tendente a abolir direito ou garantia Í11dividual, separação dos
poderes, o voto da cidadania, direto e secreto, ou a federação.
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Do mesmo modo, inexistem circunstâncias impeditivas da apreciação
de emenda à Constituição, tais como a decretação de estado de sítio ou de defesa.
Tampouco há unidade da federação ora objeto de intervenção federal.
A proposição se dispõe em termos que respeitam as rcgras pertinentes
ao processo de formação de leis, inscrita>; na Lci Complementar nO 95, de 26 de
fevereiro de 1998, assim como as exigências regimentais a esse respeito. Diante da
inexistência de quaisquer óbices de natureza material ou circunstancial, c
considerados adequados os termos em que está disposta a medida ora discutida,
entendo que nos encontramos em condiçces de apreciar o seu mérito.
Em outras circunstâncias históricas, a adoção do voto secreto no
processo legislativo e em outros momentos da vida parlamentar foi jusrificada com
O argumento de que era necessário proreger o detentor do mfllldato parlamentar das
pressões oriundas de diversas instituições detentoras de poder político e
administrativo, como Poder Executivo, e daquelas oriundas de entes dorados de
poder econômico, ou ainda, nos processes de cassação de mandato, até mesmo de
um colega parlamentar.

°

No exame do veto presidencial "posto a projeto de lei, o voto secreto
seria necessário para proteger o parlamentar de eventuais represalias do Poder
Executivo, a quem compete a gestão dos recursos públicos e a execução do
orçamento. Nos processos de cassação de parlamentar, o voto secreto se destinaria
a evitar o constrangimento de o mandatár:o votar pela cassação de um colega seu, c
essa circunstância eventualmente ocneficiar o parlamentar infrator dos
mandamentos legais c éticos, favorecendo" impunidade.
Nas indicações de autoridade, o voto secreto se imporia como medida
destinada a proteger o Senador da República de futuras e hipotéticas retaliações a
serem praticadas pela mesma pessoa, quando empossada 00 cargo para o qual foi
indicada. Seria destinado também, nessa circunstância, a não fragilizar o indicado
no exercício de suas funções , na hipótese da aprovação de seu nome por épertada
maIOrIa.
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A realidade de nosso País e do mundo, na presente quadra histórica,
superou todas essas objeções, as quais, cada qual ao seu modo e, especialmente, ao
seu tempo, tiveram seu mérito, sua oportunidade.
Hoje, diante da presença maior e mais expressiva da cidadania no
acompanhamento das atividades do Congresso Nacional, podemos entender e
afirmar que lodas as pressões que aluam contrariamente à independência e à
autonomia do parlamentar na formação de sua vontade podcm scr compensadas
pela vigilância dos cidadãos. Em resumo, avançamos nas páginas da História e
hoje a sociedade clama por transparência para melhor fiscalizar o seu
representante.
A chamada revolução científica e tecnológica tem gerado imensos
efeitos em todos os planos da vida social: econômico, cultural, comportamental.
Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos poderosos sobre a vida politiea
c o funcionamento das diversas instituições estalais.
A medida que ora apreciamos aponta nesta direção: ao tomar todas as
deliberações do Congresso Nacional abertas e públicas, revela a necessária
transparência e publicidade que deve reger a vida pública e o funcionamento das
instituições do F.stado, de um lado; e, de outro, contribui para a vigilância cidadã e
a sindicabilidade, pela sociedade, sobre a atividade do Congresso Nacional e dos
deputados federais e dos senadores da República.
Finalmente, cabe registrar que a presente proposta somente atinge as
deliberações no âmbito do Poder Legislativo. Remanescem, ainda, na nossa Carta
Magna, três hipóteses c.e decisões a serem tomadas, obrigatoriamente, por voto
secreto no âmbito de outros colegiados da estrutura do Poder Judiciário e do
Ministério Público.
As duas primeiras constam dos arts. 119 e 120 da Constituição c
dizem respeito ao processo de escolha, respectivamente, dos Ministros do Tribunal
Superior Eleitoral dentre os Ministros do Suprc:no Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, e dos juizes dos Tribunais Regionais Eleitorais dentre os
desembargadores e juízes de direito, pelos Tribunais de Justiça dos Estados.
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o último caso trata-se da previsão da escolha do Con-egedor nacional,
por voto secreto dos membros do Conselho Naeional do Ministério PÚ blieo,
prevista no art. 130-A da Carta Magna.

Assim, em nosso entendimento pessoal, devemos, sim, caminhar no
sentido da abolição total do voto secreto nas deliberações parlamentares.
Apesar dessa nossa posição individual, reconhecemos, nos
entendimentos que buscamos em torno do tema, que, enquanto ha amplo consenso
nesta Casa em torno do fim do voto secreto nos processos referentes à pcrda de
mandato, um número significativo de Senadores acredita que a extensão dessa
prática aos demais procedimentos ainda não está totalmente madura.
Esse movimento, inclusive, fica evidente quando se observam as
emendas apresentadas à presente proposição.
Na respeitável opinião desses parlamcnta:cs, o voto secreto nas
deliberações sobre os vetos presidenciais e sobre a escolha de autoridades, longe de
representar uma distorção, traduz-se em garantia da independência do legislador,
Lembram eles que se trata de práticas adotadas no parlamento
brasileiro desde a Constituição de 1934, só interrompidas pelas Cartas autoritárias

de 1937 _. aqui sem aplicação prática - e, com relação ao veto, de 1969.
Ora, entendemos que a função de um relator não deve, unicamente, a
de externar a sua opinião sobre uma determinada. matéria, mas, também, a de
buscar um mínimo de consenso sobre o tema, de forma a viabilizar a sua
apl'ovação.
Efetivamente, acabaria sendo contraproducente não buscar na questão
agora em debate os pontos consensuais e permitir a sua. aprovação, sem prejuízo de

se continuar o debate em torno dos demais aspectos.

Assim, parece-nos que se impõe, nesse momento bu~ca( avançar na
~uest~o d~ _fim do voto secreto nos processo de perda de mandato~ matéria que,
mcl u,'ve, Ja logrou a aprovação desta Casa que, no dia 4 de julho de 20 12, v~tou,
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em segundo turno ) com 55 votos favoráveis c apenas um contrário, a PEC n° 86, de
2007, cujo primeiro signatário é o Senador AL VARO DIAS, que altera o § 2' do
art. 55 da Constituição Federal, para estabelecer que a perda de mandato será

decidida por voto aberto nos casos que especifica.
A proposição foi remetida à Câmara dos Deputados no dia 9 de julho
de 2012, onde recebeu o nO 196.
Naquela Casa, a PEC n 196, de 2012, foi admitida pela sua Comissão
Q

de Constituição e Justiça e de Cidadania no dia 26 de jWlho de 2013, e se encontra
aguardando o seu exame pela respectiva Comissão Especial.
Assim, para permitir a promulgação da parte consensual, propomos
que alguns dispositivos da PEC n° 43 , de 2013 , sejam destacados para constituir
proposição autônoma, conforme foi feito quando da votação das Propostas de
Emenda à Constituição n"' 29, de 2000 (a Reforma do Judiciário), e 67 (a Reforma
da Previdência), 74 (a Reforma Tributária) e 77-A, de 2003 (a chamada ""EC
paralela" da Reforma da Previdência).

Vale comentar quc esse tipo de procedimento - a promulgação apenas
da parte consensual de uma proposta de emenda à Constituição - já foi debatido
pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade n's 2.031, 2.666,3.367 e 3.472, e considerado totalmente
constitucional. Aqui, vale transcrever um trecho voto do Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE naquele primeiro feito, que resume, de. forma c.ristalina, o
entendimento do Excelso Pretória sobre o tema:
Resta o problema, que é interes~ante , novo na jurisprudência do

Tri bunal, sobre a supressão na Câmara dos Deputados de parl!.!s de
dispositivos do texto aprovado pelo Senado Fedend, onde se iniciou a
tramitaç.ão da proposta de emend a.

O eminente Relator colocou com precisão O princípio a observar, dada
a necessidade da aprovação em dois turnos da emenda por ambas as Casas
do Congresso. A supressão em princípio é possível, desde que recaia sobre
uma nOrma autônoma (norma eu disse e não dispositivo, que pode conter
várias normas); esse o caso típico do § 10 da questionada Emenda
Constituc ional 21, ora impugnadr:.: ali se prescrev ia segunda o texto do
Senado, que n Prl":sidt'l1te da República poderia reduzir ou rcstabclocer
alíquotas.
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Nessa alternativa havia duas norm!lS jurídicas diversas: uma, autoriza
redução da aliquota por ate do Executivo; outra, autoriza o re$:tabeleeimento
da alíquota maior, antes reduzida também por ato do Ex.ecutivo. Das duas
normas autônomas, a segunda não foi aprovada peta Câmara. E não há
retorno no processo, de elaboração da emenda constitucional, porque não
incide a regra do processo legislativo ordinário, que é a da prevalência da
Câmara de· origem, que delibera sobre todas as alleraçõcs introduzidas na
Câmara revisara e impõe o seu voto.
Na emenda constitucional o que há é a necessidade de absoluta
consonância na aprovação de todas as normas constantes da proposta pelas
duas Casas, em dois turnos de votação de cada uma. Se a norma é
autônoma, pode a Câmara aprovar uma e rejeitar a outra, sugerida pelo texto
do Senado.

Delta forma, estamos propondo a aprovação da alteração pretendida
pela PEC n" 43, de 2013, ao art, 55 da Constituição Federal, com uma emenda de
redação para introduzir no dispositivo o comando constante do texto do § J' do ali.
47, cuja inclusão na Lei Maior era, também, objeto da proposta original.
Com essa alteração, o texto passa a ser totalmente autônomo,
cumprindo a exigência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal para a sua
promulgação.
Em sequência, propomos que, na forma do art. 133, IV, do Regimento
Interno do Senado Federal (RlSF), sejam destacadas para constituir proposição
autônoma, as alterações propu,!a, aos alis. 47, 52 e 66 da Constituição.
Com a adoção desse procedimento, as emendas apresentadas à
proposição original perdem a seu objeto, uma vez que, na prática, não atingem os
dispositivos da parte da proposta destinados à promulgação.
Eventualmente, podem ser destinadas à parte destacada para constituir
proposição autõnoma. Essa, no entanto, somente poderá receber emendas após a
sua autuação e leitura.
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I1I-VOTO

°

Ante exposto, votamos pela admissibilidade da Proposta de Emenda
à Constituição n' 43, de 2013, e, no mérito, na forma do art. 133, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, pela aprovação, com emenda de redação, da alteração
proposta no texto votado na Câmara dos Deputados ao art. 55 da Constituição, o
que permitirá a promulgação dessa parte da proposição, c, na forma do art. 133, IV,
do RlSF, pelo destaque das alterações propostas aos arts. 47. 52 e 66 da
Constituição para constituir proposição autônoma, conforme os texto que se
seguem, restanto prejucicadas, em razão do procedimento adotado, as Emenda,; n Os

1 a 4:

TEXTO CONSOLIDADO PARA PROMULCAÇÃO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 43, DE 2013

Dá nova redação ao § 20 do art. 55, abolindo a votaç.ão
secreta no caso de deliberação sobre perda de mandato de
Deputado c Senador.

AS MESAS [JA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL, nos termos do § 3' do art. 60 d. Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucionaL

Ar!. 1" O § 2' do art. 55 da Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Ar!. 55 ...................................................................... .
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,,, . . . . "

. . . . . . , , o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . , •••• o . . . . . . . . . . . . . . . .
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§ 2° Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida
pela Câmara do s Deputados ou pelo Senado Fedeml, por maioria absoluta,

mediW1te provocaçlo da respecliva Mesa ou de partido político representado
no Congresso Nacional, as.segurada ampla defesa, vedado o voto secreto
nesta deliberação .

......................................................................................."(NR)

Art. 2' Esta Emenda Constitucional emra em vigor na data de sua
publicação.

TEXTO DESTACADO PARA CONSTITUIR PROPOSIÇÃO AUTÔNOMA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N'

,DE 2013

Acrescenta os §§ l° e 2° ao art. 47 e dá nova redação aos
incisos 1If, IV e XI do art. 52 e ao § 4° do ano 66 da
Constituição Federal, abolindo a votação secreta no
iimbito do Poder Legislativo. .

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO
FEDERAL, nos termos do § 3' do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte Emenda ao texto constitucional:

Art. l ' Os arts. 47, 52 e 66 da Constituição Federal passam a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art 47 ......................................................................... .

§ 1 É ve,dado o voto ~ecreto nas deliberações do Congresso Nacional,
I)

da

Câm~ra

dos Deputados e do Senado Federal.
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§ 2° O disposto 110 § 10 aplica-se também às Assembleias Legislativas
do s Estados, à Câmara Legislativa do Distrito Federal e às Câmaras
Municipais."(NR)
·'Art. 52 ....................................... .. ........... .................... ..

m- apr~var previaml.:ntc, após arguição pública: a escolha de:
IV - aprovar previamente, após arguição em sessão secreta, a escolha
dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

XI -- aprovar, por maioria absoluta, a exoneração, de aHcio, do
Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;
.......................................................................... "(NR)

"Art. 66.................................................................... .

§ 4° O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 (trinta)
dias a contar de seu recebimento, s6 podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoluta dos Deputados e Senadores .

.... ......................................................................... "(NR)

Art. 2" Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua

publ icação.
Sala da Comissão,

) President

~

~::'~?t~
4!?!fu;-f-/
, Relator
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VOTO EM SEPARADO,
(Do Seuador Raudolfe Rodrigues, apresentado Perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania)

1- RELATÓRIO
Vem à análise desta Comissâo a Proposta de Emenda a Constituição
(PEC) n' 43 , de 2013 (n' 349, de 2001, na Câmara dos Deputados). cujo
primeiro signatário é o Deputado Fleury, que acrescenta os §§ l·e roa art. 47
e dá nova redação aos incisos lIl, IV e Xl do art. 52, ao § r do art. 55 e ao § 4"
do arl. 66 da Constituição Federal, abolindo a votação secreta no âmbito do
Poder Legislativo.
A proposição, essencialmente, veda o voto secreto nas deliberações
de toàa" as

Ca.~as

Legislativas do País, não apenas estabelecendo essa proibição

de forma expressa, corno retirando, da Lei Maior todas as previsões de voto
secreto no iimbito do Poder Legislativo da União.
Assim, deixa de ser secrela a votação nas comissões e no Plenário
desta Casa da indicação de autoridade feita pelo Presidente da República, nos
lormos do arl. 52, inciso !lI, da Carla Magna, ou seja, a escolha de magistrados.
ministros do Tribunal de Contas da União, Governador de Território, presidente
e diretores d" Banco Central, Procurador-Geral da República, e os titulares de
outros cargos que a lei determinar.

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

64735

Do mesmo modo passa a ser aberta a votação relativa à escolha,
pelo Presjdente da República,. de chefes de missão diplomática de caráter
permanente, nos termos da inciso IV do meSmo art. 52. A hjpótese
constitucional de exoneração do Proc-urador-Geral da Republica, antes do
término de seu mandato, ins crita nu inc iso XI uu mesmo arL 52, relativo às

liompetências privativas do Senado, passa também a se dar mediante votação
aberta.
A votação relacionada ao processo pertinente à perda de mandato
de Deputado Federal ou Senador acusado de :nfringir proibições constitucionais,
quebra de occoro parlamentFlr ou que sofrer co ndennç-no criminal em sentença
tr(jlL~itada em julgado, a se realiz..aT na Câma ra dos Deputa dos ou no Senado
F ederdl, passa a se dar dc modo abcrto t:. público.
A apreciação dos vetos presidenciais apostos a projeto de lei
aprovado pelo Congresso Nacional, única circunstância do processo legis lativo
que se dá mediante voto secreto, nos tennos da vigente ordem constitucional,
passa também a se realizar mediante o voto público c aberto, conforme a nova
redação que ora se confere ao § 4° do art. 66 da Constituição.
Aprovada na Câmara dos Deputados, a proposiç.ão vem ao exame
desta Cl1sa, não tendo recebido e11lenm.<; nestl1 C0111i~são .
As discussões na Comissão de Conslitujção~ Justiça e Cidadania
nesta Casa nos impõe a necessidade de resgatar a proposta de relatório original
do Senarlor Sérgio SOU~ o que ora fazemos nesse momentD.

lI-ANÁLISE
A presente proposição é em tudo similar à PEC nO20, de 2013, do
Senador PA"LLO P AlM e outros ilustres membros des1a Casa, que altera os
Qrts. 52, 55 (;1 66, da Constituição Federal, puru estabele-:.:.er u vuto u.oerlu nos
casos em que nõenciona, terminando cOln o voto sec,.eto do parlamentar, que
tivemos a ho nra de relatar ne sta Comissão no dia 3 de jul ho de 2013, quando
nosso relatório favorável à maté.ria foi aprovado pelo Colegiado.
No mesmo dia, foi lido e aprovado, no P lenário da Casa, o
Requerimento n° 755, de 2013, subscrito por líderes partidários, solicitando
calendário especial para tramitação da rr.atéria, em primeiro e seglmdo tU010S
que, se encontra, hoje. aguardandu a sua inclusão na Ordem do Dia.
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Cabe observar que a única diferença entre as duas propostas é que a
PEC sob análise é expressa no sentido de detcnninar que a vedação do uso do
voto secreto nas manifes:ações do Congresso Nacional c suas Casas é ex:ensivo
às Casas Legislativas dos entes subnacionais.
Trata-se, entretanto, de nonna declaratória, urna vez que esse tema,
conforme entendimento do Supremo Tribuna} Federal, já é de reprodução
obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e
dos Municípios.
N a Ação Direta ue IncuIIslituciollalidade n° 2.46 1, que discutia
dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, relatada pelo Ministro
GILMAR MENDES e julgada em 12 de maio de 2005, o acórdão foi vazado nos
seguintes termos:
Emenda constitucional estadual. Perda de mandato de parlamentar
estadL1al mediante voto aberto. Inconstituciona lidade.. Violação de
lirnitação expressa ao poder constitu inte decorrente dos Estadosmembros (CF, art . 27, § ] 0, elc art. 55, ~ 2°). Aç.ão direta de
inconSlitucionalidade julgada procedente, por maior ia.

Assim, efetivamente, pode-se afirmar que as duas propostas, na
prática têm o mesmo efeito.
A PEC nO 43~ de 2013, vai, também, ao encontro de outra
proposição que o digno Presidente desta Comissão, igualmente, nos distribuiu
para relatar.

Trata-se do Projeto dc Resolução (PRS) n' 8, de 2013, do Senador
PEDRO TAQUES, que allera o art. 291 do RegJlnento Inferno do Senado para

determinar que as votações secretas no Senado Federal só 'Jcorrerão nos casos
previstos na Constituição.
No dia 17 de julho de 20] 3~ a Comissão de Constituição, Justiça c
Cidadania aprovou o nosso relatório favorável a essa última matéria. que foi,
daí, remetida ao exame da Comissão Especial da Reforma do Regimento
Interno, para proBseguimento da tramitação .

Passamos, en tão, nesse ponto, a repetir 0.<; po ntos da anHlise do tema
que fizemos quando da apreciação da PEC n° 20, de 2013, nesta Comissão.
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As alterações constitucionais veiculadas na Proposta de Emenda à
Constituição n° 43, de 20\3, ora soh análise, em nada interferem com as
cláusulas constirucionais pertinentes ao núcleo material imutável da Carta
Magna. Não se trata aqui de medida tendente a abolir direito ou garantia
individual, separação dos poderes, o valO da cidadania, direto c secreto, ou a
federação. Do mesmo modo, inexistem circunstâncias impeditivas da apreciação
de emenda à Constituição, tais como a del:rt:tação de estado de sítio ou de
defesa. Tampouco há unidade da federação ora objeto de intervenção federal.

A proposição se dispõe em termos que respeitam as regras
pcrtinentes ao processo de formação de leis, inscritas na Lei Complementar nO
95, de 26 de fevereiro de 1998, assim como as exigências regimentais a esse
respeito. Diante da inexistência de quaisquer óbices de nature,.a material ou
circunstancial, e considerados adequados os termos em que está disposta a
medida ora discutida, entendo que nos encontramos em condiçõcs de apreciar o
seu mérito.
Em outras circunstâncias históricas, a adoção do voto secreto no

processo legislativo e em outros momentos da vida parlamentar foi justificada
com o argumento de que era necessário proteger o detentor do mandato
parlamentar das pressões oriundas de diversas instituições detentoras de poder
políticu I! administrativo, como o Poder Executivo, e daquelas ori undas de entes
dotados de poder econômico, ou ainda, nos processo~ de cassação de mandato,

até mesmo de um colega parlamentar.
No exame do veto presidencial aposto a projeto de lei, o voto
s ecreto seria necessário para proteger o parlamentar de eventuais represálias do

Poder Executivo, a qucln compete a gestão dos recursos públkos e a execução
do orçamento . Nos processos de cassação de parlamentar, o voto secreto se
destinaria a evitar o constrangimento de o parlamentar votar pela cassação de
um colega seu, e essa circunstância eventualmente beneficjar o parlamentar
infrator dos mandamentos legais e eticos, favorecendo a impunidade.
Nas indicações de autoridade, o voto secreto se imporia como

medida destinada a proteger o Senador da República de futuras e hipotéticas
retaliações a serem praticadas pela mesma pessoa, quando empossada no cargo
para o qual foi indicada Seria destinado tarnhém, nessa circunstância, a não

fragiJizar o indicado no exercicio de suas funções, na bipótese da aprovação de
seu nome por apertada maioria.
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A realidade de nosso País e do mundo, na presente quadra histórica,
superou todas essas objeções, as quais, cada qual ao seu modo e, especialmente,
ao seu tempo, tiveram seu mérito, sua oportunidade. Hoje, diante da presença
maior e mais expressiva da cidadania no acompanhamento das atividades do
Congresso Nacional, podemos entender e afirmar que todas as pressões que
atuam contrariamente à independência e à autonomia do parlamentar na
formação de sua vontade podem ser compensadas pela vigilância dos cid"dãos.
A chamada revolução cientlfica e tecnológica tem gerado imensos
efeitos em todos os planos da vida social: econômico, cultural, comportamenta1.
Como era de se esperar, passa agora a gerar efeitos poderosos sobre a vida
política e o funcionamento das diversas il1stimições estatais. A medida que ora
apreciamos aponta nesta direção: ao tornar todas as deliberações do Congresso
Nacional abertas e públicas, revela a necessária transparência e publicidade que
deve reger a vida pública e o funcionamento das instituições do Estado, de um
lado; e, de outro, contribui para a vigilância cidadã e a sindicabilidade, pela
sociedade, sobre a atividade do Congresso Nacional e dos deputados federais e
dos senadores da República.
Finalmente, cabe registrar que a presente proposta somente atinge
as deliberações no âmbito do Poder Legislativo. Remanescem, ainda, na nossa
Carta Magna, três hipóteses de decisões " serem tomadas, ohrigatoriamente, por
voto secreto no âmbito de outros colegiados da estrutura do Poder Judiciário e
do Ministério Público.

As duas primeiras constam dos arts. 119 e 120 da Constituição e
c.liLXlJl respeito ao processo de escolha, respectivamente, dos Ministros do
Tribunal Superior Eleitoral dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça, e dos juízes dos Tribunais Regionais Eleitorais
dentre os desembargadores e juízes de direito, pelos Tribunais de Jusliça dos
Estados.

o

último caso trata-se da prevlsao da escolha do Corregedor
nac ional, por voto secreto dos membros do Conselho Nacional do Min istério
Público, prevista no art. 130-A da Carta Magna.
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UI-VOTO

Ante o exposto, votamos pela admissibilidade da Proposta de
Emenda à Constituição nO 43, de 2013: e, no mérito, pela sua apro'lação na
forma do presente voto em separado.

Sa)a da Comissão,

, Presidente

, Relator
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VOTO EM SEPARADO,
(Do Senador Pedro Taques, apresentado Perante a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania)

I - ANÁLISE DA MATÉRIA

A Proposta de Emenda à Constituição Il. 43, de 2013 , já
aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados, é fruto de grande
clamor popular por maior transparência nas decisões do Congresso
Nacional.
Em que pese o Senado Federal já ter aprovado em dois turnos
a PEC 86, de 2007, cujo primeiro signatário é o Senador Álvaro Dias, a
presente Proposta é mais ampla c retira de todas as deliberações do
Congre.~so Nacional a po~sihi l idade de votação ~ecreta_
Não se pode perder a presente oportunidade de avançar no
aprimoramento de nossas instituições democráticas, razão pela qual é
oferecido o presente voto em separado para que seja adotado em sua
integralidade o texto aprovado pela Câmara dos Deputados e para qne sua
aprovação culmine na promulgação de importante Emenda Constitucional.
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ll-VOTO
Em face do exposto, voto pela rejeição do Relatório
apresentado pelo Senador Sérgio Souza, para que seja aprovado o texio
original da PEC 43 , de 2011, na forma como recebida da Câmara dos
Deputados.

Sala das Sessões,

lV~
Pedro Taques

--------

Senad~-Ré"púb Ii ca
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Os pareceres lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Foi lido anteriormente o Parecer nº
1.062, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
26, de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº
245, de 2013, da Comissão de Assuntos Econômicos,
comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto
de Lei do Senado nº 231, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 245/2013/CAS
Brasília, 17 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada nesta data, Substitutivo Integral oferecido ao Projeto de Lei do Senado nº
231 de 2012, que “cria o Fundo Nacional de Pesquisa para Doenças Raras e Negligenciadas (FNPDRN)
e dá outras providências”, e que, nos termos do art.
282 do RISF, o referido Substitutivo será submetido a
turno suplementar.
Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Com referência ao Ofício nº 245,
de 2013, a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à matéria até o encerramento da discussão, no turno suplementar, perante
a Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº
330, de 2011, da Senadora Ana Amélia, que dispõe
sobre a parceria de produção integrada agropecuária,
estabelece condições, obrigações e responsabilidades
nas relações contratuais entre produtores integrados e
agroindústrias integradoras, e dá outras providências.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, o Projeto
de Lei do Senado nº 330, de 2011, vai à Câmara
dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Sobre a mesa, proposta de emenda
à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2013
Dá nova redação ao art. 228 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal,
promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único. O Art. 228 da Constituição Federal
passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezesseis anos, sujeitos às normas
da legislação especial.”
Justificação
O Parlamento precisa de medidas que tragam
respostas urgentes aos anseios do povo brasileiro.
Assim, hodiernamente, o clamor social elevado voltou-se, indiscutivelmente, em um único foco: dar um
basta na violência desenfreada a que está submetida
a população.
Os anos têm passado e nada de concreto é feito
para, ao menos, minimizar essa onda de assassinatos,
roubos, furtos e latrocínio. Tornou-se, lamentavelmente,
comum vermos a banalização da vida, quando nos deparamos a cada dia com os jornais estampando casos
que mais se parecem com uma fronteira de guerra e
sem motivo que a justifique, quando, a cada ano, este
País arrecada, de forma recorde, cifras extraordinárias
em impostos, sem que o povo veja, sinta ou tenha retorno em forma de projetos sociais com vistas à melhoria do índice de Desenvolvimento Humano – IDH,
à educação, à socialização de egressos do sistema
penal e, sobretudo, à perspectiva de vida de crianças
e adolescentes vítimas do próprio sistema.
Os crimes estão sendo praticados por motivos
extremamente fúteis, sem que a vítima reaja, ou seja,
roubam o cidadão e o matam a sangue frio, como se
estivessem matando um inseto.
O que mais temos notado é que a grande maioria
desses agentes do mal é composta por menores de 18
anos, invariavelmente na faixa etária entre 16 a 18 anos.
A questão da menoridade penal há muito deixou
de ser mera perspectiva. Tornou-se um caso premente,
que precisa de uma resposta urgente. Esta resposta
está no art. 228 da Constituição Federal, a qual precisa
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ser alterado urgentemente, a fim de que seja reduzida
de 18 para 16 anos a idade do penalmente imputável.
A evolução social, tecnológica e a progressão de
outros vetores pressionados pela globalização são fatores que impuseram o surgimento de crianças cada
vez mais conscientes de seus deveres e obrigações,
crianças que apresentam uma percepção e conhecimento que surpreende a cada geração.
Independente de fatores, certo é que o aumento
da criminalidade praticada por adolescentes em nossa
sociedade tem sido tema de discussão quanto à responsabilidade penal do menor de 18 anos. Isso é fato
ao longo dos anos. Mas, referido tema tem encontrado barreiras no posicionamento de correntes firmadas
no direito pátrio. Uma sobreleva, como forma de fugir
dessa realidade premente, a condição dos direitos humanos desses menores. Outra, em contrapartida, tenta equilibrar, ao avocar, imperativamente, os mesmos
direitos fundamentais usurpados das famílias vítimas
das ações criminosas desses adolescentes. Inúmeros
são os casos de pessoas inocentes assassinadas por
menores que, protegidos pelo Estatuto da Criança e do
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Adolescente, previamente cientes desses direitos, agem
de forma hedionda, por restar certa a inimputabilidade.
Mais que imperativo é nos colocarmos de forma
imparcial dentro de uma realidade, cuja sociedade é a
principal vítima. Dentro desse contexto, não podemos
fugir da realidade, posto ser consabido que, nessa idade, os menores têm estrutura física e mental para se
responsabilizarem por seus atos. A maioridade penal
é, segundo a lei, quando a pessoa adquire capacidade
para exercer seus direitos e responder pelos seus atos.
De extremada importância, também, é denotar
que este próprio Poder, no ano de 2007, encomendou
pesquisa para saber do povo em geral, o que achava
sobre a escalada da violência e, sobretudo, sobre a
questão da redução da maioridade penal. Pasmem,
quase 90% da população brasileira defendeu a redução da maioridade penal.
Conclusivamente, se no ano de 2007, o povo já
se manifestou dessa forma, hoje, não temos dúvidas
de que devamos, em acolhimento a esse anseio, reduzir a maioridade penal, da forma como ora propomos
por meio da presente Emenda à Constituição Federal.
Sala das Sessões, de maio de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 383, DE 2013
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, e a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, para fixar a parcela dedutível do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativa aos rendimentos de
pensão por morte paga a filhos e equiparados a filhos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 6º ............................................................
........................................................................
XXIV – os rendimentos provenientes de pensão por morte, até o valor máximo do benefício
pago pelo Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), devidos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno, aos filhos e equiparados
a filho do instituidor do benefício nos termos
da legislação específica.
............................................................... ”(NR)
Art. 2º O art. 4º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ............................................................
........................................................................
VIII – a quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de pensão
por morte, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
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direito público interno, aos filhos e equiparados
a filho do instituidor do benefício.
§ 1º A dedução permitida pelo inciso V aplica-se exclusivamente à base de cálculo relativa
a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores
pagos a esse título, por ocasião da apuração
da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário, conforme disposto na alínea e do
inciso II do art. 8º desta Lei.
§ 2º A dedução de que trata o inciso VIII está limitada ao valor máximo de benefício pago pelo
Regime Geral de Previdência Social (RGPS)
no mês a que se referir.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de .janeiro
do ano seguinte ao de sua publicação.
Justificação
O Imposto sobre a Renda retira parte significativa
dos rendimentos de pensionistas menores de idade.
Esse efeito negativo da tributação é agravado pelo fato
de os estudantes terem que arcar com inúmeras despesas para sua formação educacional e profissional.
Além disso, a legislação previdenciária estabelece data
para o término do benefício por morte: ao completar 21
anos, é cessada a cota do beneficiário. Esta proposição
objetiva alterar esse quadro, de modo a aliviar a carga
tributária sobre as pensões por morte.
Como é de conhecimento geral, a renda familiar
é drasticamente reduzida na hipótese de morte do segurado, pai ou mãe. Além de os filhos não contarem
com os rendimentos auferidos pelos genitores, que
geralmente estavam na plenitude da capacidade laborativa, os valores da pensão por morte são reduzidos,
pois resultam da média dos salários de contribuição e
possuem teto para pagamento. Caso o rendimento do
segurado seja de R$ 10.000,00 mensais, a pensão por
ele deixada será de, no máximo, R$ 4.159,00.
Sobre os parcos rendimentos dos pensionistas
haverá a incidência do Imposto sobre a Renda que,
a depender dos proventos, diminui significativamente
os valores disponíveis. O montante que sobra após a
tributação deve ser sabiamente administrado pelos
menores, pois são os valores que deverão ser usados
para sua subsistência e formação educacional e profissional. Não se pode esquecer, ainda, que os menores só contarão com essa renda até completarem 21
anos de idade, por isso a necessidade de otimizarem
os recursos.
A conjugação de despesas altas com diminuição
de renda justifica plenamente a opção legislativa pela
isenção do IRPF para os proventos dos pensionistas

Quinta-feira 19

64745

por morte. Medida que está em harmonia com os postulados constitucionais.
Conforme previsto no art. 227 da Constituição
Federal, cabe ao Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,
à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. No entanto, a elevada carga tributária, imposta pelo próprio Estado, sobre a pensão por morte,
vai de encontro ao texto constitucional.
A proposta inova o ordenamento legal ao conferir
a progressividade das deduções permitidas, levando
em conta a idade dos beneficiários, o que garante a
pessoalidade da tributação e assegura a imposição
de tributos de acordo com a capacidade contributiva.
É imprescindível a imediata redução do tributo
para que os pensionistas por morte possam dispor de
condições mínimas financeiras para manter seu bem-estar e arcar com as despesas relacionadas à sua
formação. Ou alteramos a legislação para promover a
justa tributação, ou ficamos inertes e pactuamos com
a continuidade da crise financeira que atormenta os
pensionistas menores de idade.
Convicta da importância da presente iniciativa
esperamos a acolhida do projeto de lei pelos ilustres
Pares.
Sala das Sessões, – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/Amazonas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda e
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:
....................................................................................
XXII – os valores pagos em espécie pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
e ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito
voltados ao estímulo à solicitação de documento fiscal
na aquisição de mercadorias e serviços. (Incluído pela
Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
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XXIII – o valor recebido a título de vale-cultura.
(Incluído pela Lei nº 12.761, de 2012)
....................................................................................
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de renda das
pessoas físicas e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 4º Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão
ser deduzidas:
VII – as contribuições para as entidades de previdência complementar de que trata a Lei nº 12.618,
de 30 de abril de 2012.
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – O projeto que acaba de ser lido será
publicado e remetido às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Presidência designa o Senador
João Ribeiro, nos termos dos Ofícios nºs 172 a 175,
de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e
Força, para integrar, em substituição ao Senador Vicentinho Alves, respectivamente:
– como Suplente, a Comissão de Assuntos Econômicos;
– como Titular, a Comissão de Assuntos Sociais;
– como Titular, a Comissão de Serviços de Infraestrutura; e
– como Titular, a Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 172/2013-BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João Ribeiro, como membro Suplente, para
integrar a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE
– desta Casa, em substituição ao nobre Senador
Vicentinho Alves.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
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Of. nº 173/2013 – BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos temos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João
Ribeiro, como membro titular, para integrar a Comissão
de Assuntos Sociais – CAS – desta Casa, em substituição ao nobre Senador Vicentinho Alves.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
Of. nº 174/2013 – BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos temos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João
Ribeiro, como membro titular, para integrar a Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI – desta Casa,
em substituição ao nobre Senador Vicentinho Alves.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
Of. nº 175/2013 – BLUFOR
Brasília, 18 de setembro de 2013
Senhor Presidente Renan Calheiros,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador João
Ribeiro, como membro titular, para integrar a Comissão
de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR – desta
Casa, em substituição ao nobre Senador Vicentinho Alves.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PRB.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Presidência do Senado Federal
recebeu o Ofício nº 206, do Senador Ricardo Ferraço, referente ao Requerimento nº 882, de 2013, de
missão, por meio do qual relata participação em visita oficial à Suécia e à França, no período de 4 a 7 de
setembro de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício GSRFER-206/2013
Brasília, 17 de setembro de 2013.
Assunto: Relatório da viagem a Suécia conforme Requerimento nº 882/2013.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, informar que participei dos
eventos na Suécia, entre os dias 4 e 7 de setembro
do corrente ano.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração.
Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço,
PMDB – ES.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – A Presidência recebeu o Aviso nº
60, de 2013 (nº 1.118/2013, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia do Acórdão nº
2.296/2013-TCU, referente à Resolução nº 19/2011,
do Senado Federal, que altera as Resoluções 43, de
2001, e 48, de 2007, do Senado Federal, para permitir a contratação de operações de crédito destinadas
a regularização de inadimplência com instituições do
Sistema Financeiro Nacional, e dá outras providências
(TC 037.897/2011-0).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 60, DE 2013
Aviso nº 1.118 – Seses – TCU – Plenário
Brasília-DF, 28 de agosto de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do acórdão proferido pelo plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 037.897/2011-0,
na Sessão Ordinária de 28-8-2013, acompanhado do
relatório e do voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado acórdão produzirá efeitos após o seu transito em julgado e
que eventuais providencias a cargo do Senado serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – O Aviso nº 60, de 2013, apensado
ao processado da Resolução nº 19, de 2011, vai à
Comissão de Assuntos Econômicos.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos do Tribunal de Contas da União:
– nº 61, de 2013 (nº 1.164/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.453, de 2013, bem
como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 43, de
2012, do Senado Federal (TC 032.321/2012-0); e
– nº 62, de 2013 (nº 1.171/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.474, de 2013,
bem como dos respectivos Relatório e Proposta
de Deliberação que o fundamentam, referente ao
acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 65, de 2012, do Senado
Federal (TC 046.709/2012-6).
São os seguintes os Avisos:
AVISO Nº 61, DE 2013
Aviso nº 1.164 – Seses – TCU – Plenário
Brasília – DF, 11 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, por intermédio da Secretaria-Geral da Mesa,
cópia do acórdão proferido pelo plenário desta Corte
nos autos do processo nº TC 032.321/2012-0, na Sessão Ordinária de 11-9-2013, acompanhado do relatório
e do voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, na Presidência
AVISO Nº 62, DE 2013.
Aviso nº 1.171 – Seses – TCU – Plenário
Brasília, 11 de setembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do acórdão proferido pelo plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 046.709/2012-6, na
Sessão Ordinária de 11-9-2013, acompanhado do relatório e da proposta de deliberação que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – Aroldo Cedraz, na Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Os Avisos, apensados aos processados das respectivas Resoluções, vão à Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – O Senado Federal recebeu o Ofício
nº 273, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara
dos Deputados, encaminhando autógrafo do Projeto
de Lei da Câmara nº 41, de 2013 (nº 323/2007, na Câmara dos Deputados, do Deputado Brizola Neto), que
dispõe sobre a destinação para as áreas de educação
e saúde de parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela exploração de petróleo e
gás natural, com a finalidade de cumprimento da meta
prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196
da Constituição Federal; altera as Leis n°s 7.990, de
28 de dezembro de 1989, e 12.351, de 22 de dezembro de 2010; e dá outras providências, sancionado e
convertido na Lei nº 12.858, de 2013.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 273/2013/PS-GSE
Brasília, 18 de setembro de 2013
Assunto: Encaminha autógrafo de projeto de lei sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei nº 323, de 2007, da Câmara
dos Deputados (PLC nº 451/13), que “Dispõe sobre
a destinação para as áreas de educação e saúde de
parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás
natural, com a finalidade de cumprimento da meta
prevista no inciso VI do caput do art. 214 e no art. 196
da Constituição Federal; altera a Lei nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989; e dá outras providências”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta
da República e convertido na Lei nº 12.858, de 9 de
setembro de 2013.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia
da mensagem e do texto da lei em que se converteu
a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente,– Deputado Gonzaga Patriota,
Primeiro-Suplente de Secretário.
DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMENTO INTERNO.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Apoio Governo/PT – RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs
e Srs. Senadores e Telespectadores da TV Senado
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A partir do dia 7 de outubro próximo, as empresas
brasileiras, interessadas em conceder o benefício do
Vale-Cultura aos seus trabalhadores poderão se inscrever no sistema de credenciamento da Secretaria
de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), do Ministério da Cultura (Minc), e os trabalhadores já passarão
a utilizar o benefício.
Destinado aos trabalhadores e trabalhadoras que
ganham até cinco salários mínimos, o Vale-Cultura tem
o objetivo de universalizar o acesso e a participação
deste segmento, nas atividades, eventos e serviços
culturais desenvolvidos no país, com visitação a estabelecimentos culturais e artísticos, acesso a espetáculos, e consumo de produtos culturais.
Ideia antiga, cuja discussão passou por este parlamento, o projeto de lei do Vale-Cultura foi sancionado
pela presidente Dilma Rousseff, em dezembro de 2012,
e a intenção do governo é fazer com que ele chegue à
mão de 42 milhões de trabalhadores brasileiros.
Para garantir este benefício, o governo federal
estimou o desembolso de cerca de R$ 500 milhões
somente este ano em incentivos. As empresas que
aderirem ao programa devem indicar a operadora
com a qual preferem trabalhar, e terão em troca
descontos no Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ).
A autorização para uso do Vale-Cultura consta de
instrução normativa, publicada na última sexta-feira, no
Diário Oficial da União, que estabelece também que o
benefício será avaliado, periodicamente.
Sr. Presidente, semelhante ao Vale-alimentação
e ao Vale-transporte, o Vale-Cultura, consiste de um
cartão magnético, no valor de R$ 50 mensais, que
possibilitará aos trabalhadores acesso direto a teatro, cinema, museus, shows, e ao circo ou comprar
ou alugar CDs, DVDs, livros, revistas e jornais. Válido
em todo território nacional, este cartão também pode
ser usado pelos trabalhadores que desejarem fazer
cursos no mundo das artes como teatro, dança, audiovisual, fotografia, circo, festas populares, música
e literatura.
De acordo com o governo federal, fica a critério
de cada trabalhador e trabalhadora participar ou não
do programa, e como não tem validade estipulada, o
Vale Cultura pode também contribuir para a compra
de instrumentos musicais, aquisição de livros, peças
de artesanato esculturas, jornais e revistas em bancas
e livrarias credenciadas no programa, uma vez que o
crédito é acumulativo.
É bom explicar que as empresas poderão oferecer o Vale-Cultura para todos seus funcionários,
contratados pelo Regime da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT). Porém, a prioridade é para os tra-
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balhadores de rendas média e baixa. Ou seja, que
recebem até cinco salários mínimos, o equivalente a
R$ 3.390,00, em valores atuais. No ano que vem este
valor será R$ 3597,40.
Para estes trabalhadores, haverá um desconto
na remuneração que varia entre R$ 2 e R$ 5. Explicando melhor, podemos dizer que quem ganha até
um salário mínimo paga R$ 1. O desconto é de R$ 2,
para quem percebe até 2 salários. Acima de 2 até 3, o
desconte será de R$ 3. Quem recebe acima de 3 até
4 salários, terá desconto de R$ 4, e que ganha acima
de 4 até 5 salários mínimos terá desconto de R$ 5. Os
trabalhadores que percebem remuneração superior a
cinco salários mínimos terão direito de descontos que
variam de 20% até 90% do valor do benefício, ou seja,
pode chegar a R$ 45.
A história já provou e pesquisas científicas confirmaram que o povo sabe e gosta de arte e de produção
cultural. Temos em nosso país uma diversidade imensa
de cultura. Também para a economia do país preveem-se mudanças com a utilização do Vale-Cultura. Além
de gerar milhões de empregos no Brasil, as estimativas
oficiais são de que o potencial do benefício, injete até
R$ 25 bilhões anuais no setor. Desta forma, projeta-se
o crescimento da cultura no país, espalhando-se por
todos os pontos urbanos.
Em meu Estado de Roraima, onde existem centenas de trabalhadores e trabalhadoras, o Vale-Cultura
chega em boa hora, pois vai estimular ainda mais a
produção cultural, ao mesmo tempo em que formará um novo público consumidor de cultura regional
e nacional. Neste sentido, acabamos de receber o
incentivo do governo federal com o Edital Amazônia
Cultural, que destina R$ 5 milhões à cultura da região
Norte, e que foi lançado em Boa Vista, pela ministra
Marta Suplicy.
De parabéns estão, portanto, a ministra da cultura, Marta Suplicy e nossa presidenta Dilma Rousseff,
com a implantação e implementação do Vale-Cultura,
um benefício que tem, ao mesmo tempo duas vertentes: fortalecer o mercado consumidor de bens e serviços criativos e contribuir com a formação de cidadãos
consumidores de cultura, de arte e de manifestações
culturais.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Não havendo mais nada a tratar,
encerro a presente sessão, lembrando às Srªs e aos
Srs. Senadores que será realizada sessão deliberativa
ordinária amanhã, às 14h, com a Ordem do Dia previamente designada.
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ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)
Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do
Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui o
Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras
providências.
Tem parecer da CCJ; depende de pareceres
da CAE, CDR e CRA.
2
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 380, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.096, de 2013 – art. 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que institui a Política Nacional de
Defesa e de Desenvolvimento da Amazônia
e da Faixa de Fronteira.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 26, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.108, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2013 (nº
2.592/2007, na Casa de origem, do Deputado
Beto Albuquerque e outros Deputados), que
altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203,
292, 302, 303, 306 e 308 da Lei n° 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções
administrativas e crimes de trânsito.
Parecer sob nº 1.062, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Vital do Rêgo, favorável, nos termos da
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
(Calendário Especial
– Requerimento nº 1.048, de 2013)
Continuação da votação, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 123, de
2011 (nº 98/2007, na Câmara dos Deputados,
tendo como primeiro signatário o Deputado
Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao
inciso VI do art. 150 da Constituição Federal,
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instituindo imunidade tributária sobre os fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras
em geral interpretadas por artistas brasileiros
bem como os suportes materiais ou arquivos
digitais que os contenham.
Pareceres sob nºs:
– 484, de 2012, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício
Oliveira, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ,
de redação, que apresenta, com voto vencido
do Senador Eduardo Braga;
– 999, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Inácio Arruda, pela rejeição da Emenda nº 2
de Plenário; e
– 1.000, de 2013, de Plenário, em substituição
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá, favorável
à Emenda nº 3 – Plen.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
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Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
(Paraná)
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
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jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial
– Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Pendente de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 35, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o
inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art.
52 e altera a redação do inciso VIII do art.
84 da Constituição Federal, a fim de tornar
privativa do Senado Federal a competência
para decidir sobre tratados, acordos ou atos
internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 43, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 43, de 2013 (nº 349/2001, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Luiz Antonio Fleury), que acrescenta
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os §§ 1º e 2º ao art. 47 e dá nova redação aos
incisos III, IV e XI do art. 52, ao § 2º do art. 55
e ao § 4º do art. 66 da Constituição Federal,
abolindo a votação secreta no âmbito do Poder Legislativo.
Parecer favorável, sob nº 1.063, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Sérgio Souza, com votos
em separado dos Senadores Pedro Taques e
Randolfe Rodrigues, e contrários dos Senadores Aloyzio Nunes Ferreira e Eduardo Lopes.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 20, DE 2013
(Calendário Especial
– Requerimento nº 755, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 20, de 2013, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Paim, que altera os arts.
52, 55 e 66, da Constituição Federal, para
estabelecer o voto aberto nos casos em que
menciona, terminando com o voto secreto do
parlamentar.
Parecer favorável, sob nº 645, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Sérgio Souza.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 28, DE 2013
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
28, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador Antonio Carlos Valadares, que altera
os artigos 47 e 52 da Constituição Federal, para
estabelecer o voto aberto nas deliberação de
cada casa e do Congresso Nacional.
Pendente de Parecer da CCJ
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquerque), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador
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Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.
16
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 40, DE 2013
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 40, de 2013 (nº 4.280/2008, na
Casa de origem, do Deputado Beto Mansur),
que dispõe sobre o exercício da atividade e a
remuneração do permissionário lotérico, fixa
condições para sua atuação como correspondente bancário, e dá outras providências.
Parecer favorável, sob no 994, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relatora:
Senadora Vanessa Grazziotin.
17
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
18
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
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19
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei do Senado
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comissão Temporária de Modernização da Lei de
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da
responsabilidade do tomador de serviços).
20
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
21
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
22
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
902, de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007),
por regularem matéria correlata (empréstimos
consignados).
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23
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

28
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização
de mão-de-obra escrava).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).

24
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 290, de 2013, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (cancelamento
de CNPJ no caso de utilização de mão-de-obra escrava).
25
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de
2013, por regularem matéria correlata (greve
no serviço público).
26
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de
sua autoria.
27
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).

29
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução nº
11, de 2013, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).
30
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 220, de 2013, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania
(regulação de operações de seguros).
31
REQUERIMENTO Nº 974, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
974, de 2013, do Senador Humberto Costa,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 11 e 162, de 2012, com
o Projeto de Lei da Câmara nº 89, de 2007 (
que já se encontra apensado ao Projeto de
Lei do Senado nº 156, de 2007), todos complementares, por regularem matéria correlata (aplicação da receita pública da União em
ações e serviços públicos de saúde).
32
REQUERIMENTO Nº 975, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
975, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei
da Câmara nº 32, de 2007, com o Projeto de Lei
do Senado nº 323, de 2012, por regularem matéria correlata (alterações na Lei de Licitações).
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33
REQUERIMENTO Nº 976, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
976, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando que o Projeto de Lei da Câmara
nº 32, de 2007, seja remetido para exame da
Comissão Temporária de Modernização da Lei
de Licitações e Contratos.
34
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 473, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Direitos Humanos e Legislação
Participativa (regulamentação do exercício da
acupuntura).
35
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam
em conjunto, além das Comissões constantes
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos (abono
para benefício de prestação continuada).
36
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
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za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que
tramitam em conjunto, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça e Cidadania (abono para benefício de
prestação continuada).
37
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, solicitando que, sobre os Projetos de Lei
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011,
que tramitam em conjunto, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (abono para benefício de prestação continuada).
38
REQUERIMENTO Nº 1.034, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.034, de 2013, do Senador Lobão Filho,
solicitando que, sobre os Projetos de Lei da
Câmara nºs 147 e 148, de 2010, que tramitam em conjunto, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(cria a área de proteção ambiental da Serra
da Canastra).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco Maioria/PMDB – RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 29 minutos.)
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PARECER
N-º 56, DE 2013-CN
DA COMISSAO MISTA DESTINADA A
PROFERIR PARECER À MEDIDA PROVISÓRIA
N' 617, DE 2013, QUE Reduz a zero as
aliquotas da Contribuição para PIS/PASEP e da
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a
receita decorrente da prestação de serviços de
transporte
coletivo de
passageiros
nas
modalidades que menciona.

AUTOR: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

1- RELATORIO

Trata -se de medida provisória (MP) constitu ida de dois
artigos , que foi editada pela Presidente da República em 31 de maio de 2013 .
Além da clausula de vigéncia, a MP possui apenas um
artigo, que reduz a zero as alíquotas da ContribuiçãO para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/Pasep e da Contribuição pa ra o Financiamento da Seguridade Social Cofins aplicável à receita decorrente da prestação de serviços regulares de
transporte

coletivo

de

passageiros

em

área

municipal

e

em

região

metropolitana, nas modalidades rodoviária , ferroviária e metroviária .
De acordo com o art. 2' , a MP entrou em vigor na data de
sua publicação.
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Foram apresentadas 104 emendas, cujo teor encontra-se
no

avulso.

No

sitio

da

Câmara

dos

Deputados

na

rede

mundial

de

computadores está publicado o resumo das referidas emendas.

Por meio do Ato do Presidente da Mesa do Congresso
Nacional nO 45 , de 2013 , prorrogou -se o prazo de vigência da medida
provisória pelo período de sessenta dias , nos termos da Constituição e da

Resolução nO 1/2012-CN.
A Emenda nO 38 foi retirada .
É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR
Inicialmente , impende registrar que a presente Medida
Provisória

(MP) atende aos pressupostos constitucionais de

urgência

e

relevâ ncia, exigidos pelo caput do art. 62 da Constituição Federal.
Como bem ressaltou o Poder Executivo na Exposição de
Motivos que acompanha a MP, a "urgência e a re levância da medida decorrem

da necessidade de fomentar a prestação de serviços de transporte coletivo
urbano à população brasileira com preços módicos e com boa qualidade."
Além disso , faz-se necessário assinalar que a matéria
abrangida pela proposição em exame não incide em nenhuma das vedações
para edição de medidas provisórias contidas no § 1° do art. 62 da Carta

Magna .
Observamos, ainda, que a Medida Provisória em tela e as
emendas a ela apresentadas não incorrem em inconstitucionalidades e que
elas se conformam com o ordenamento ju rídico vigente e com os parâmetros
da boa técn ica legislativa.

No que tange ao exame da compatibilidade e adequação
orçamentária e

financeira

da

medida

provisória e das

emendas a

ela

apresentadas, há que se proceder à análise da repercussão sobre a receita ou
a despesa pública da União e da implicação quanto ao atendimento das

normas orçamentárias e financeiras vigentes, em espeCial a conformidade com
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Lei Complementar nO 101 , de 4 de

maio de 2000 - , a Lei do P lano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO ) e a Lei Orçamentária Anual (LOA)
De acordo com

a

referida

exposlçao de motivos , a

renúncia de receita será de R$ 1,274 milhão no ano de 20 13 , de R$ 1,414
milhão no ano de 2014 e de R$ 1 ,568 mi lhão no ano de 2015 .

Segundo o Poder Executivo, u a estimativa de rece ita da
Lei Orçamentária Anua l para o exerci cio de 2013 , aprovada pelo Congresso
Nacional , contempla a renuncia ora autorizada . Por sua vez , a renúncia fiscal

prevista para os anos de 2014 e 2015 será considerada quando da elaboração
das respectivas Leis Orçamentárias".
Assim

sendo ,

é

de

se

conclu ir

que

não

há

óbices

financeiros ou orçamentários para a aprovação da medida provisória .
No que

se

refere

às

Emendas ap resentadas à

MP ,

entendemos que elas, ind iv idualmente , não implicam, do ponto de vista

orçamentário e fi nanceiro , maiores consequências para o Tesouro Nacional.
Portanto ,

somos

pela

compatibi lidade

e

adequação

orçamentária e fi nanceira da med ida provisória e das emendas apresentadas.
Quanto ao mérito da Medida Provisória n Q 617, de 2013 ,
e le nos parece inegável.
Nao restam dúvidas de que as med idas previstas no texto
em exame são necessárias e adequadas. Como já dissemos, elas são de suma
importância , porq ue criam mecanismos para a redução dos preços das ta rifas
dos serviços de transporte coletivo de passageiros e abrem cam inho para o
aumento de investimentos, sem o que não se pode melhorar a qualidade
desses serv iços.
Nada o b stan te , entendemos que a medida provisória
pode ser aprimorada . A nossa convicção acerca da necessidade de aprimorá- Ia
surgiu de pois de muito estudar o assunto, de muito refletir sobre ele e de muito
debatê-lo com Parlamentares, com os setores envolvidos e com autoridades do
Poder Executivo.

Por isso , resolvemos apresentar o

Projeto de

Lei de

Conversão (PLV) anexo, que é a síntese possivel de todo esse processo de
análise , discussão e negociação.
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No PLV, sugerimos o seguinte:
1)

art 1° : extensão dos benefícios fiscais previstos na
MP

para

serviços

a

receita

regulares

passageiros

em

decorrente
de

da

prestação

de

co letivo

de

transporte

área

municipa l

e

em

região

met ropol itana, na modalidade aquaviária ;
2)

arts. 2(): extensao dos benefícIos fiscais previstos na
MP para a receita bruta decorrente da prestaçã o d e
serviços de transporte aéreo e da
serviços

regll lares

intermunicipal
passage iros , e
3)

e

de

prestação de

t ransporte

in te restadua l

co letivo

rodoviário

de

arts. 3° a 5°: alt erações na legislação que regu la o
va le-transporte, para torna r ai nda mais amplo o us o
desse importante instrumento e co ibir ilíc itos relat ivos
a sua co nf ecção e c ircu lação.

Quanto ao mérito das emendas , im pende registrar que o
P LV contempla , parcia lmente, o proposto nas Emendas n !; S 2 e 72 (item 1) e
nas Emendas n:s 30 , 31 , 56,69. 70 71,73 e 98 (item 2). razão pela qual a elas
damos aprovação parcial na forma do Proje to de Lei de Conversão anexo.
Somos da

o pin ião , a lém disso, de que as dema is

emendas , em pese â nobre intenção dos autores, não aprimoram o escopo da
norma em discussao . Por isso, votamos pela rejeiçao delas .
Face

ao

exposto,

o

voto

é

pela

adm iss ibilidade,

constitucional idade, juridicidade, técnica leg is lativa e adequação f inanceira e
orçamentaria da Med ida P rovisória n() 617, de 20 13, e das Emendas n Os 1 a 37
e 39 a 104 , a, quanto ao mérito, pela aprovação da referida medida provisória ,
p ela aprovação parcial das Emendas nOs 2 , 30, 3 1,56, 69. 70, 71. 72. 73 e 98 ,
na fo rma do Projeto de Lei de Conversão anexo , e pela rej eição das dema is
emendas.
Sala da Com issão, em

de

Deputado MÁRIO NEGROMONTE
Re lator

de2013.
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COMISSÃO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR
PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N° 617, DE 2013
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N°
, DE 2013
(Medida Provisória nO 617, de 2013)
Reduz

Contribuição

a

zero

para

o

as

al íquotas

PIS/Pasep

e

da

da

Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins incidentes sobre

a

receita

decorrente

da

prestação

de

serviços
de
transporte
coletivo
de
passageiros nas m odalidades que menciona
e dá outras providências .

o Congresso Nacional decreta:
Art.

10

Ficam

reduzidas

a

zero

as

a líquotas

da

Contribuição para os Prog ra mas de Integração Social e de Formaçã o do
Patrimôn io do Servidor Público -

PIS/Pasep e da Contribu ição

para o

Financiamento da Seguridade Social - Cofins incidentes sobre a receita
decorrente da prestação de serviços regu lares de tra nsporte coletivo municipal

rodoviário, metroviário , ferroviário e aquaviário de passageiros .

Paragrafo "nico. O disposto no caput alcança também as
rece itas decorrentes da prestação dos referidos serviços no território de reg ião
metropolitana regu larmente constituída.
Art.

2°

Ficam

reduzidas

a

zero

as

alíquotas

da

Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas
decorrentes da prestação de serviços regulares de t rans porte coletivo
rodoviário intermun icipal ou interestadua l de passageiros .
Parágrafo único. O disposto no caput alcança também
as receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte aéreo público
regular, doméstico e internacional , de passageiros , carga e mala postal.
Art. 3° Os arts. 4° e 5° da Lei nO 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, passam a vigorar com as segu intes alterações:
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.. . . . . . ... . . . ..... ... .. . . .... . .. . . . .. .... . . . . . .. .... . . . . . .... . .. . ... . .

§
1"-' O
empregador partic i para dos gastos de
deslocamento do trabalhador COn1 a
ajuda de custo
e quival e nte à parcel a que exced e r 6 % (se is p o r cento) do
seu salãr io bãsico .

§
2 °
O
vale- transporte
é
o
único
titulo
de
legitimação para o
exercício do direito ao benefício
prev i sto nesta Lei e
v isa fomentar a
prior ização do
transporte co l etivo sobre o individual em contribu ição à
melhoria das condiçoes de trânsi10 e ari1lbien1ais urbanas,
como fonna de implementação da Politica Nacional de
Mobilidade Urbana de acordo com a L ei n° 12.587. de 3
de janeiro de 2012 .
§ 3° Sem prejuízo do disposto no § 2° des1e artigo,
o empregador que. fora das hi p óteses expressamente
prev i stas
nesta
Lei.
substitlLlir
o
vale- transporte
po r
dinheiro, ou qualquer outra f orma de atribuição , pagará
ao empregado, no mês subsequente, o respectivo va lor
dobrado,
acrescendo- se
à
dobra
o
percentual
sucess ivamente cumulativo de 25%
(v inte e cinco por
cento ) a cada nova ocorrência no curso do con t rato de
trabalho, vedada qualquer d i sposição em contrário ao
disposto neste parágrafo median t e acordo ou convenção
coletiva.

§ 4° O

regular cumprimento do disposto nos §§ 2°
deste
artigo
co n figura
condiçao
necessana
à
regularidade trabalh i sta ex i gida pelo inciso IV do art . 27
da Le i n ° 8 . 666 . de 21 de junho de 1993 . mediante
declaração expressa , sob o
õ n us das consequentes
penalidades
admin i strativas
e
penais,
por
qualquer
pessoa jurídica l icit ante com a Admin i straçao Pública .

e

3°

§

5°
A
i nobservância do d isposto neste artigo
sujeitara os infratores às sa n ções previstas n o Título VII
da Conso l idação das Le is do Traba l ho - CLT , aprovada
pelo Decreto-Lei nO 5 . 452 , de 1 0 de maio de 1943 ." (NR)
Art. 5° .. ........ . .... _. .. .......... .... ... . . .... .. .. .. . . .. ........ .... .

§ 4º A f abricação. c o merc ializaçao e distr-ibuiçao
do va l e-transporte sem a devida autorização do poder
público constitui crime previsto no art . 171 do Decret o - Le i
n U 2.848 , de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. "
(NR)
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Art. 4° O § 2 0 do art. 171 do Decreto-Lei nO 2 .848, de 7 de
dezembro de 1940

Código Penal. passa a vigora r acrescido do seguinte

inciso \/11 :
"Art. 171 ...

§ 2°

Fraude em operações com vale-transporte
VII
fabrica . compra . comercial iza , d istribui ,
permuta, recebe , sem a devida delegaçao do poder
público, órgao de gerência ou empresa privada ope ra dora
do s istema de transporte púb lico. ou frauda por qualquer
meio o va le-transporte.
. .. " (NR)
Art. 5° Os arts. 12 e 631 da Conso lidação das Leis do
Trabalh o - CLT. ap rovada pelo Decreto - Le i n O 5 .452, de 1° de maio de 1 943,
passam a vigo rar com a segu inte redação :
"Art. 12. O s p receitos concernentes ao regime de
seguro soc ia l e as normas referentes ao vale-transporte
são objeto de lei especial
Pa rágrafo unico. A inobservância d o d isposto no
art. 4° da L e i nO 7.418 , de 16 de dezembro d e 1985,
sujeitará os infratores às sanções previstas no Título VII
desta Consolidação ." (NR)
"Art. 631. Qualque r funcioná r io publ ico federal ,
est adual ou munic ipal, ou rep resentante legal de
associação sind ical ou d e pessoa j urídica responsável
pe lo g erenciamento e distribu ição do va le-tra nsporte .
deverá comun icar à au torid ade co mp etente d o Min is té r io
do T raba lho e Emprego as infraçóes Que verificar .
... ......... .. ......... .... ....... .... ...... ..... ... . ......... .. ........ "(NR)
Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de s ua pub licação.
produzindo efeito s :
I -

a partir de 1° de janeiro de 201 4 , em relação ao

disposto no art. 2° desta Le i; e
11 - a partir da data de publ icação desta Lei. em re lação
ao d isposto nos demais art igos .
Sala da Comissão. em

de

Deputado MÁRIO NEGROMONTE
Re lator

de 20 1 3.
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COMISSAO MISTA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR
PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N° 617, DE 2013

MEDIDA PROVISÓRIA N° 617, DE 2013
(Mensagem n° 216, de 31 de maio de 2013)

Reduz

Contribuição
Contribuição
Seguridade

a

zero

para
para
Social

o
o
-

as

alíquotas

da

PIS/PASEP e
Financiamento

da
da

COFINS

incidentes

sobre a receita decorrente da prestação de
serviços
de
transporte
coletivo
de
passagelfos
nas
modalidades
que
mencIona.

Autor: PODER EXECUTIVO
Relator: Deputado MÁRIO NEGROMONTE

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO

Em comp lementação ao parecer referente à
Provisória

nQ. 617 . de

31

de

maio

de

2013 , sugerimos

as

Medida

seguintes

modificações no Projeto de Lei de Conversão (PLV) apresentado.

Substituicão do art. 10 do PLV

Conforme acordo realizado no âmbito desta Comissão
Mista , estamos retirando do PLV seu art. 1 0 e respectivo parágrafo único, uma
vez que o art 1° do Projeto de Lei (PL) n° 2.729-B , de 2011 , de autoria do
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Deputado Mendonça F il ho, que tramitou no Senado Fe dera l como Projeto de
Lei da Câmara (PLC) nO 46 , de 2013 , tem a mesma redação e foi sancionado

pelo Poder Executivo. com a publicaçllo da Lei n° 12.860 . de 11 de setembro
de 2013
Com isso , fazemos justiça a seu Autor e aos demais
Deputados

e

Senadores

que

lutaram

pela

aprovação

da

matéria

no

Parlamento.
Na realidade , nossa proposta é substituir o art. 1° do PLV
apresentado em 4 de setembro por outro, com nova redação, buscando
complementar o comando legal recentemente sancionado, de forma a reforçar
a ideia de que a redução de alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins aplica-se ao transporte público coletivo urbano e de caráter urbano , nos
termos definidos pela Lei nO 12 .587 , de 3 de janeiro de 2012 , que institu iu a

Política Nacional de Mobil idade Urbana .
Não

há

propriamente

uma

novidade

em

relação

à

redação contida no PLV anteriormen te apresentado e na Le i ora sancionada.
T rata -se de um cuidado extra para deixar fora de dúvidas de que o transpo rte
público

realizado

entre

cidades

com

perímetros

urbanos

contíguos está

acolhido pelo benefício fiscal . m esmo que os municípios estejam em Estados
diferentes da F ederação ou local iz ados na fronteira do País, compondo as
chamadas "cidades-gêmeas".
Assim . o

novo

art.

10

do

PLV , em

substituição

ao

anteriormente apresentado, tem a seguinte redação :

"Art. 1° O disposto na Lei nO 12. 860, de 11 de
setembro de 2013. e no alt. 6 ° desta Lei aplica -se à
pre stação d e

serviços regulares de transporte publico

coletivo urbano e de caráter urbano rodoviário,
metroviário, fel7oviário e aquaviá!io de passageiros, nos
termos definidos nos incisos XI a X'" do art. 4° da Lei n°
12 587. de 3 de janeiro de 2012. "

Alteração no art. 2° do PLV
Propomos , também , uma nova redação para o parágrafo
único do art . 2° do PLV, para estender os benefícios fisca is p revistos na MP

64764 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

para a receita bruta decorrente da prestação de serviços de transporte
marítimo , nos seguintes termos:

"Art. 2°

Parágrafo único. O disposto no caput alcança
também as receitas decorrentes:
I - da prestação de serviços de transporte aéreo
público
regular,
doméstico
e
internacional,
de
passageiros, carga e mala postal;

da prestação de serviços de transporte
marítimo de cargas na navegação de cabotagem,
realizados por ernpresa brasilei,-a de navegação; e

11 -

li! - da utilização de e mbarcações que prestam
serviços de apoio marítimo às plataformas de exploraçã o,
e produção de óleo e gás, assim como os serviços
regulares de apoio portuário à entrada e saída de
embarcações em pOftos nacionais, além do reboque em
águas oceânicas, prestados por ernpresa brasileira de

na vegação ."
Alteracão no art. 3° do PLV
Outra modificação diz respeito ao Vale-Transporte.
Estamos suprim indo o § 4° do art. 4° da Lei nO 7.4 18, de 1985, constante do art.
3° do PVL apresentado anteriormente, renumerando-se o dispositivo posterior.

Inclusão de artigo no PLV
Além disso . propomos a inclusão de novo artigo no PLV,
para dar tratamento tributário mais adequado aos serviços regulares de
transporte

coletivo

rodoviário,

metroviário,

ferroviário

e

aquavlano

de

passageiros . prestados mediante a celebração de contratos de parceria
público -privada .

A redação do novo artigo é a seguinte:
"Art. 6° Na hipótese de prestação de serviços
regulares de tront1portc coletivo municipal rodoviário,
m e tro viário, ferro viário e aquaviário de passageiros sob
regime de parcetia público-privada, ficam reduzidas a

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

64765

zero as alíquotas da Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PISIPasep e da ConlriblJição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins incidentes
sobre a contraprestação pecuniária paga pelo poder
públiCO para a complementação da receita tarifá/ia
auferida pelo concessionârio, bem como sobre o aporte
de recursos dest;nado aos investimentos em bens
reversíveis ao poder concedente, previsto no § 2 0 do art.
6° da Lei 11.079, de 30 de dezembro de 2004 .
Parágrafo único. O disposto no caput alcança
também as hipóteses de prestação dos referidos serviços
no tenifório de região metropolitana regularmente
constituida. "
Evidentemente. deve- se proceder à

ren umeração do

artigo seguinte do PLV, bem como efetuar as demais adaptações necessarias
na redação .
São essas as reformulações ora propostas e , face ao
exposto, o voto é pela admissibilidade , constitucionalidade , juridicidade, técnica
legislativa e adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória nO 6 17,

de 2013, e das Emendas nO> 1 a 37 e 39 a 104, e, quanto ao mérito, pela
aprovação da referida Medida Provisória , pela aprovação parcial das Emendas

nO> 2, 30 , 31 , 56 , 69, 70 , 71,72 , 73 , 81 , 87 e 98, na forma do Projeto de Lei de
Conversão alterado por esta complementação , e pela rejeição das demais
emendas.

Comissão Mista , em 17 de setembro de 2013.

Deputado MAR IO NEGRO MONTE
Rela tor
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Olicio nO 002/Ml'V-ó 171201]
Brasília, 18 do setembro de 2013.

Senhor Presidenle,
Nos tennos do art. 14 do Regimento Comum, comunico a Vossa

Excelência que esta Cnl1li~s50 Mista a'provoll~ I.:m reuni!1o realizada nesta data, Rdatório
do Deputado Mário ~egromonle, que pnssa a constituir Parecer da Comissão, o qual

l,;ullclui pela admissibilidade, constitucionalidade, juridicidadc, técnica legisLativa c
adequação 1inançdra e orç.l1mentário. do. Medida Provisória n 61 7) de 2011; e das Elllendm:i
nOs 1 fi 37 c 39 a 104, e, quanto ao mérito, pela aprovação da Medida Provisória, pela
aprovação pardal Uilli Emt:ndas nfl~ 2, 30, 31, :56, 69, 70, 71, 72, 73 , 81, 87 e 98, na forma
do Projeto de Lei de COTlvCTsão alterado pela Complemenrnçâo de VOlO apresentada, e pela
l'ejei~o das demais cmcnd~.
Q

Presentes li rcmuão os Senadores Francisco Dornelles, Sérgjo Souza,
Acir Gurgacz., Jo~é Pimentel, Cícero Lucena, Eduardo J\m ori~ Ana Rita c Vam:ssa
GI"JZziotin; e os Deputados Weliton Prado, Raimundo (Tomes fie Matos, Mário
Nogromonte, Mendonça Filho, Leopoldo Moycr, Manoel Junior, Adrian, Hugo Leal,

Arolde de Oliveira, Rodrigo Maja e Arnaldo .lnrdim.
RetipeÜosameme,

Excclcntíssimo Senhor
Smador RENAN CALHEIROS
Presidente do Congresso Naciomtl
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO N° 24, DE 2013
(Medida Provisória nO 617, de 2013)
Reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins incidentes sobre
a

receita

decorrente

da

prestação

de

seNiços
de
transporte
coletivo
de
passageiros nas modalidades que menciona
e dá outras providências .

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O disposto na Lei nO 1 2 .860 . de 11 de setembro de
2013, e no art. 6° desta Lei aplica-se à prestaçllo de seNiços regulares de
transporte público coletivo urbano e de caráter urbano rodoviário, metroviário,
ferroviário e aquaviário de passageiros, nos termos definidos nos incisos XI a
XIII do art. 4° da Lei nO12.587, de 3 de janeiro de 2012.
Art. 2° Ficam reduzidas a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre as receitas
decorrentes da prestação de seNiços regulares de transporte
rodoviário intermunicípaJ ou interestadual de passageiros.

coletivo

P arágrafo único. O disposto no caput alcança tambêm

as receitas decorrentes :

I - da prestação de seNiços de transporte aéreo público
reg ular, doméstico e internacional, de passageiros, carga e mala postal;

II - da prestação de seNiços de transporte maritimo de
cargas na navegaçao de cabotagem, realizados por empresa brasileira de
navegaçao; e
111 - da utilização de embarcações que prestam seNiços
de apoio maritimo às plataformas de exploraçllo, e produção de óleo e gás,
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assim como os serviços regulares de apoio ponuário à entrada e saída de
embarcações em portos nacionais, além do reboque em águas oceânicas,
prestados por empresa brasileira de navegação.

Art. 3" Os arts . 4" e 5° da Lei nO 7.418, de 16 de
dezembro de 1985, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 4° ..... ... ..... ........ ...... ....... ...... ... ..... .. ... .......... .... .. .
§ 1" O empregador participará dos gastos de
deslocamento da trabalhador com a ajuda de custo
equivalente à parcela que exceder 60/0 (sei~ por cento) da
seu salário básico.
§ 2° O vale-transporte é o único título de
legitimação para o exercício do direito ao benefício
previsto nesta lei e visa fomentar a priorização do
transporte coletivo sobre o individual em contribuiçao a
melhoria das condiç ões de trânsho e ambientais urbanas,
como fonna de implementação da Política Nacional de
Mobilidade Urbana de acordo com a Lei nO 12.587, de 3
de j aneiro de 2012.

§ 3° Sem prejui;w do disposto no § 2° deste artigo,
o empregador que, fora das hipóteses expressamente
previstas nesta Lei, substituir o vale-transporte por
dinheiro, ou qualquer outra forma de atribuição, pagará
ao empregado, no mês subsequente, o respectivo valor
dobrado,
acrescendo-se
à
dobra
o
percentual
sucessivamente cumulativo de 25% (vinte e dnco por
cento) a cada nova ocorrência no curso do contrato de
trabalho, vedada qualquer disposição em contrá rio ao
d isposto neste parágrafo mediante acordo ou convenção
r.oletiva.
§ 4° A inobserv~ncia do disposto neste artigo
sujeitará os infratores às sanções previstas no Título VII
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada
pelo Decreto-lei n O 5.452, de 10 de maio de 1943. " (NR)

"Art. 5° ............................ .......... .... ........................ .. ..

§ 42 A fabricação, comercialização e d istribuiçao
do vale-transporte sem a devida autorização do poder
público constitui crime previsto no art. 171 do Decreto ...l~i
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nO 2 .84B, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal."
(NR)
Art. 4° O § 2° do art 171 do Decreto-Lei nO 2 .848, de 7 de
dezembro de 1940 -

Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso VII:
"Art. 171 . ...... ... ...... ... .... .... .. _. ..... ......... .... ............ .... . .

§ 2° ........ ............. .. .... .............. ...................... .... ... .. ..
Fraude em operações com vale-transporte
VII

-

fabrica ,

compra,

come rcializa,

distribui,

permuta. recebe , sem a devida delegação do poder
publico, órgao de gerência ou empresa privada operadora

do sistema de transporte público, ou frauda por qualquer
meio o vale-transporte .

.... ... ... .. .. ........ ... .. .. .... ..... .. ... ....... .... ... .. ... ...... ...." (NR)

Art. 5° Os arts. 12 e 631 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° d e maio de 1943,
passam a vigorar com a seguint e re dação:
"Art. 12. Os preceitos concernentes ao regime de

seguro social e as normas referentes ao vale-transporte
são objeto de lei especial.
Parágrafo único. A inobservância do disposto no
art. 4° da Lei nO 7.418, de 16 de dezembro d e 1985,
s uje itará 05 infratores às sanções prevista s no Título VII

desta Consolidaç ão.· (NR)
"Art. 631. Qualquer funcionário público federal ,
estadual ou municipal, ou representante legal de
associação sindical ou de pessoa jurldic a responsável
pelo gerenciame nto e distribuição do vale-transporte,
deverá comunicar à autoridade competente do Ministério
do Trabalho e Emprego as infrações que ve rificar .

... ............ .. ..... ... ............ .... .... ... .. ... . .... ....... .... .. ." (NR)
Art. 6 0 Na hipóte se de prestaçao de serviços regu lares de

transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviá rio e aquaviário

de
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passageiros sob regime de parceria público-privada, ficam reduzidas a zero as
alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins incidentes sobre a
contraprestação pecuniária paga pelo poder público para a complementação
da receita tarifária auferida pelo concessionário, bem como sobre o aporte de .
recursos destinado aos investimentos em bens reverslveis ao poder
concedente, previsto no § 2' do art. 6' da Lei 11.079, de 30 de dezembro de
2004.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança também as

hipóteses de prestação dos referidos serviços no território de região
metropolitana regularmente constitulda.

A.t 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efe~os:
I - a partir de 1° de janeiro de 2014, em relação ao
disposto no art. 2° desta Lei; e
11 - a partir da data de publicação desta Lei, em relação
ao disposto nos demais artigos.

Sala da Çomi,ssão, em 18 de setembro de 2013.
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Senador FRANt lSCO DORNELLES
Presidente
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LEG ISLA(',..\ O C ITADA AN EXADA PELA
SEC RETA RI A D E COORU E:--JAÇ!\O L Hi l SLATl VA DO CO N(i RE SSO t\A CIONA L

DECRETO- LEI N " 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

C'ódigo J'C'lIa l.

Estcl.ionato
Art. 17 1 - Obter, para si ou para outn:m. vanlag f:m ilícita, t:m prt:ju ízo alht:i o, induzin do ou
mantendo alguem em err o, m ediante art i licio, ard il, o u qual quer ouTro meio Ir aud u le11lo :
Pena - recl usão, dc um a ci nco a nos, e m ulta, de qui nhentos mil ré is a dez co ntos de reis.
§ 1° - Se o crimin oso é pri mário, e

e de

pequeno va lor o prej uízo, o j uiz pode apl icar a pena

contunne o disposto no art. 155. § 2".

§ 2° - Nas mesmas penas inco rre quem:
Disposição de coisa alheia como própria
I - vende, pe rmuta, dá e m pagam cnlü,

CIo

locação o u em garant ia coisa a lheia como p róp ria;

Alicoaç.ào ou oncraç.ào fraudulenta dc coisa próp"ia
U - vend e, perm uta. dã em pag amento o u em g aran tia coisa própria inalienã\'el , gnw ad a de
ônus ou liti giosa, ou imóvel que p rometeu vender a terce iro, med h nte pa gamento em
prestações, sil enciando so bre q ua lquer dessas ci rcunstJncias;

Ucfralldação de penhor
111 - dct'r a uda , mediante a li enação não conse nt ida pe jo credor o u po r outro modo, a garant ia

pigno ratícia. quando tem a posse do ohj elO em penhado;
Fraude na entrega de coisa
IV - defrauda subslànc ia. q ua lidade lltl q uant idade de co isa que deve ellt regar a al guém;

Fl'3l1dc 1)3,'a "ccebimento dc indclli7JU,'.ào 011 valo,' de sct;!uro
V - destrói , lota i O ll parcialmente, ou oeulta eo isa própria, o u lesa o próprio eorpo o u a saúde,
Oll agnwa as conseqüências da lesão o u doença. com o inl uito de haver inden ização ou valor
de segu ro;
Fraude no pagamento por meio de cheque
V I - emite ch eque, sem sufi ciente prov isão de fundos em

~ de r

do sacad o, ou lhe fru stra o

pagam enlO.
3u _ A pena aumenta-se de um terço, se o cri me é cometido em detri mento de entidade de
dire ito púhlico ou de insti tuto de econom ia popular. assistên cia social ou hene fi cêneia.
~
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DECRETO-LEI 'I." 5.452, DE I" DE MAIO I)E 1943
AprOHI " COfl.su/idlll,iiu dm L ei:. do Trabalhu.

A11. 12 - O s preceitos concern entes ao regime d e seguro soc ial são o bj et o de lei espec ial.

An. 63 1 - Qualquer lum:iono.ir io públic.o ('e.derdl.

~stad ual

uu mun idpal , ou represt:ntantt: kgal

de a<;sociação sindical, poderá comunicar à autoridade c ompetente do M ini steri o do Trahalho,

Ind ustria c Co merc io as iJlI."raçõcs que vcrilicar.
Parágra lo únil:o - De posse dessa çomunk.ação, a auto ridade çompdcn le pro<:t:uerá d esc.k logo

às necessãrias diligências, lavrando os autos de que haja mister.
TíTULO VII
DO PROC ESSO D E MULTA S l\DMJN IS l RAT IVA S

LEI N" 7.418, DE 161)1': I)EZ EMBRO 1)[ 1985.
Jus/llui v Vufe- ih.m:.purle e

An. 4u

da u/llr",.)' pt·u I'JdCII CIUS.

l I" concessão do bcnclicio ora instituído implica a aquis ição pel o empregador dos
Il cccs5arios aos deslocame nlos do lrab:'llhador no percurso r csi d é nci~ 
tr abal ho e vice-versa, no serv iço de transporte q ue me lhor se adequar. (;\nigo renumerado
pe la Lei 7 .6 19, de 30.9. [9R7) (Vide Medida Pro visóri a n° 2.1 R9 -49, de 2001 ) (V ide Medida
Provi sóri a 11 " 2l:;0, de 2006)
-

V ~ tcs - T ranspone

Parágra l,) i.l11 ieo - O emp regador participará d os ga!"LO!" de deslocame nto do trabalhador com a
ajuda de c usto equi valente à parcela que exceder a 6~·~ (seis por cento) de se u sal ário básico .

5" - ,\ empresa operad ora do sistema de tran sporte co le:ivo p úb li co fi ca obrigad a a emit ir
e a com ercial izar o Vale-Transporte , ao preç o da tari là v igente, coloc ando-o à di sposição dos
empregadores em gera l e assum ind o os custos dessa obri gação, sem rel)assá -Ios para li tmifa
dos st:rv iços. (Artigo rt:numt:rado p.:la Lei 7.61 9. dt: 30 .9.1987)

;\n.

§ 1° Nas reg iões metropo li tanas, agl omerações urban as e microrregiões, será in sralad o, pelo
menos, um posto de ve ndas parn cada grupo de eem m il hahitantcs na loca li dade, que
c om en; i ~l i zu r âo todos os tipo:::; d :.; Valc-Transportl:. (Redação tI<:tua pda Lei nO 7.855. dl:
24. 1n. R9)
~

2u

_

F ica fa cultado il empresa ope rado ra dcl cgar a e missão e a co merc ial izaç ão do Va le-

TrasporL~ ,

bem como conson:iar-st:
disposto nesta Lei .

~m

c.;:ntral de vt:ndas. pard efe ito de cum primento do
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§ 3° - Para fin s d~ d h: ulo do valor do Va lt: -Tran sporh:, sera ado tada a ta ri fa inh:gral do
des locamento do Imballlador, sem descon los, mesmo que previslos na legis lação loca l.

L E I 'I" 11.079 , D E 30 D E D EZEI\-IDRO D E 2004.

llls/i/lli IltJrll/a,s geraú {Jara Iiâ/(/(:iiu e cVflu"a/w;iiu

p',rcó'ri" púbiicu-prinu/a 1/0 úmbiw dli

de

mJlllil1i~" r<l(..àu

plíblica.

An. 6° A con lraprestação da Admi nist ração Pú bl ica nos contratos de parceri a p úblico -pri vada
podt:rá ser It: i la por:
ordem hancária;
lJ - cessão de créditos não trib utari os;

111

outorga de direitos em face da Ad mi nistração Púhl ica;

I V - outo rga dc direitos sob re bens púb licos dom in icais;
V - outros meios admitidos em lei .

s ]"

O cont nll o J)L.d crá prc ver o pagamcllto ao parec lro p rjvado de rem un c ração vari8vel
vim:u lada ao Sl.: lI desempen ho, conforml.: metas c pad rõ.:~ d~ quali dade e di spo ni bil idade
defin idos no contrato. (Inc luído pe la Le i n° 12.766, de 20 12)

§ 2° O l.: untrdtu poderd pr..:\'er o aporte. de r e(,; u rso~ em lavor do pan.:e ir o privado para a
reali z<1ção de obr<1s e aquis ição de bens reversíveis, no~ te rmos dos inc isos X e XJ do caput do
18 da Lei n U 8.987, de l3 d..: ü~ \' c rciro ,.!c 1995, de::;de q ue aulorizmlo no ..:d ita l de
li c-ilação, ~l.: contmtos novos, ou l'm 1I..:i espedfi(,;a. se co ntratos ed ebrados até 8 de agosto de
2012. (Inclu ído pe la Le i n° 12.766, de 20 12)

ar!.

~ 3° O valor do aporte de rel' ursos rea li zado no s termos do § 2° poderá ser exclu ído da
determ inação: (Inclu ído pe la Lei n° 12.766, de 20 12)

I - do luc.ro líqu ido pa ra fi ns de apuração do luc ro real e da base de eá lculo da Contribuição

Soc ia l ~obr~ o Lucro Líquido - CS LL; e (I.ncluído pe la Lei n° 12.766, de 20 12)

11 - da base de cálcu lo da Co mr ihuição para o PIS/Pasep e da Contrih ui ção para o
Financiamenlo da Seguridade Soc ia l - CO FINS. (Lnclu ído pe la Lei n" 12.766, de 20 12)
§ 4° A parcela exc luída nos tennos do § JU deverá ser comp utada na determi nação do luero
lí qu id o para Gns de apuração do lucro rea l, da base de cálculo da CSLL e da base de calcul o
da Contribu ição par<t o PIS/ Pasep e da Cofins. na pro porção em que o custo para a real ização
de ohm:'> e aquisição de hen:'> ri qu e :'>e refere o § 2° deste a rtigo for rea liza c1o. incl lls ive
med iante deprcc iação Oll extinç.ão da concessão. nos term os do art. 35 da Lei n° ::5 .9::57, de 13
d e fc verc im de 1995. (IJl d uído pela Lci n° 12.766, de 20 12)
§ 5° Por ocasião da ext inç ão do contrato , o parceiro privado não reeeberá indeni zação pelas
parce la!; de in vestimemos vin(,;uLtuos a bens rev..:rsíve is ainda nào amort i/..<tuas ou
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deprec iadas, quando tais investimentos houvercm sido realizados com valores provenientes do
np0l1 e de rec Ilrc:,()s de que 1rn1.n () § 20 • (1 nc hJÍdo pe In 1,ei nO 12. 7ÓÓ. de 20 I 2)

LEI N' 12.587, JlE 3 O[

J .~~t: IRO

OI: 2012.

fll:; lillli li:; din:I,.i::t: ~ riu PvliticiI N"du'wl de lvlubilidmlr
UrbIJ/w: revoga dispositires d'Js Dccrclos- Lch II ~S
J 326. dI! 3 '.li! jl'lI ho de i94 I. e 5 4IJ5, dI! 13 (k abri! de

11.)43. da COl/solidaçiio das Leis do 'Ii'abalho (CU ).
()pmWJc!a p;:ln Decruo-I,ei 1/ 5 ,J j2, de /0 (Ir III(I/() de
/943, e d(1~ /' e i~ J/ ~ç .5 9/ 7, de In d" ~e!(!llIh/'() de 1973, e
6.26 1, de }-J de llol'l'/JIb/'o de 075: e (Ió Ol//ms
prol'idblóas.

An. 4° Para os fins desta Lei, cons idera-se:
XI - tnmsporte pllblico coletivo inlenn uni cipal de cadter urbano: serviço de transporte
público coleti vo entre l\il unicipios que tenham coJ1tiguidade 1I0S scus perímetros urban os;

XII - tra nsporte púhl ico coletivo inte restadual de caráter urhano: serviço de transporte público
I.:ult:li vu

1:111 11:

MUl lidpiu:, d,.: dilt::ICIII.t:S E:,lad u:, '- IU t: IIIWI[":1I1IWII I.:ulll ig uidw.k IIUS st:: lI ~

pcrilllctros urbanos; c
XIII - tra nsporte púhl ico coletivo internacional de caráter urhan o: serviço de transporte
colctivo ent re Mun icipios loca li z2.dos elll regiões de rronteim euj2.s cidades sfio defin idas
como cidades gêmeas.

LEI N" 12.R60, DE II DE SETE:VIIlRO OE 2013.
fJi"l'(le

~()h!'()

(/ r edllçt10 (/ (}0-;; (:('1'0 !)()I' cellln) rim;

"(..lo\' Crl/llribui;:rjeo\' SUI.:ÍilÍs iJ:II'CI rJ PlS/Pll.W!P e
Cu(ill.\' inâde/lliJ.I' "ubre (/j' rtTei/a:. df:;wnenle~' dil
lltiridade de transporte /J/llllicipallowl.
illiqlW!a.\
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54 a LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Bahia

Rio Grande do Sul

B1oco-PDI - João Durval*
B1oco-PSB - Lídice da Mata**
B1oco-PI - Walter Pinheiro**

Bloco-PMDB - Pedro Simon*
Bloco-PP - Ana Arnélia**
B1oco-PI - Paulo Paim**

Rio de Janeiro

Paraná

Bloco-PCdoB -Inácio Arruda*
Bloco-PMDB - Eurúcio Oliveira**
Bloco-PI - José Pirnentel**

Maranhão

B1oco-PSDB - Alvaro Dias*
Bloco-PMDB - Roberto Requião**
B1oco-PMDB - Sérgio Souza** (S)

Paraiba

B1oco-PIB - Epitácio Cafeteira*
B1oco-PMDB - João Alberto Souza**
Bloco-PMDB - Lobão Filho** (S)

Acre

Bloco-PSDB - Cícero Lucena*
B1oco-PSDB - Cássio Cunha Lima**
Bloco-PMDB - Vital do Rêgo**

Pará

Pernambuco

Bloco-PSDB - Ruben Figueiró* (S)
B1oco-PI - Delcídio do Amaral**
B1oco-PMDB - Waldemir Moka**

Piauí

Bloco-PMDB - Jarbas Vasconcelos*
Bloco-PIB - Armando Monteiro**
Bloco-PI - Humberto Costa**

São Paulo

Distrito Federal

Bloco-PIB - João Vicente Claudino*

Bloco-PP - Ciro Nogueira**
Bloco-PI - Wellington Dias**

Rio Grande do Norte

B1oco-PI - Eduardo Suplicy*
B1oco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira**
Bloco-PR - Antonio Carlos Rodrigues** (S)

Minas Gerais

B1oco-PMDB - Garibaldi Alves* (S)
Bloco-DEM - José Agnpino**
Bloco-PV - Paulo Davim** (S)

Santa Catarina

Bloco-PMDB - Clésio Andrade* (S)
BlocO-PSDB - Aécio Neves**
B1oco-PDI - Zeze Perrella** (S)

Bloco-PMDB - Casildo Maldaner*
B1oco-PMDB - Luiz Henrique**
B1oco-PSDB - Paulo Bauer**

Goiás

Bloco-PI B - Fernando Collor*
Bloco-PP - Benedito de Lira**
Bloco-PMDB - Renan Calheiros**

Mato Grosso

Sergipe
(S)

B1oco-DEM - Maria do Carmo Alves*
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares**
Bloco-PSC - Eduardo Amorirn**

Mandatos
*: Período 2007/2015 **: Periodo 2011 /2019

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

Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

Bloco-PIB - Gim* (5)
Bloco-PDI - Cristovam Buarque**
Bloco-PSB - Rodrigo Rollemberg**

Rondônia
B1oco-PDI - Acir Gurgacz*
B1oco-PP - Ivo Cassol**
Bloco-PMDB - Valdir Raupp**

Tocantins
(S)

Alagoas

Bloco-PSDB - Cyro Miranda* (S)
Bloco-PSDB - Lúcia Vânia**
B1oco-DEM - Wilder Morais** (S)

B1oco-PI - Anibal Diniz* (S)
B1oco-PI - Jorge Viana**
Bloco-PSD - Sérgio Petecão**

Mato Grosso do Sul

Espírito Santo
Bloco-PI - Ana Rita * (s)
B1oco-PR - Magno Malta**
B1oco-PMDB - Ricardo Ferraço**

Bloco- PSDB - Mário Couto*
B1oco-PSDB - Flexa Ribeiro**
B1oco-PMDB - Jader Barbalho**

B1oco-PIB - Osvaldo Sobrinho*
Bloco-PR - Blairo Maggi**
Bloco-PDI - Pedro Iaques**

B1oco-PR - Alfredo Nascimento*
B1oco-PMDB - Eduardo Braga**
BlocO-PCdoB - Vanessa Grazziotin**

Ceará

B1oco-PP - Francisco Domelles*
Bloco-PRB - Eduardo Lopes** (S)
B1oco-PI - Lindbergh Farias**

Amazonas

B1oco-PSD - Kátia Abreu*
BlocO-PR - João Ribeiro**
B1oco-PR - Vicentinho Alves**

Amapá
Bloco-PMDB - José Sarney*
BIoco-PSB - João Capiberibe**
B1oco-PSOL - Randolfe Rodrigues**

Roraima
BIoco-PIB - Mozarildo Cavalcanti*
B1oco-PI - Angela Portela**
B1oco-PMDB - Romero Jucá**

64775
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54 a LEGISLATURA
(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
Bloco Parlamentar da Maioria - 28
PMDB-20 / PP-5/ PSD-2/ PV-l

PP/RS
Benedito de Lira.
......... PP/AL
Casildo Maldaner.
PMDB/SC
Ciro Nogueira.
PP/PI
Clésio Andrade.
PMDB/MG
Eduardo Braga.
PMDB/AM
Eunício Oliveira.
PMDB/CE
Francisco Dornelles ........ . .
PP/RJ
Garibaldi Alves.
PMDB/RN
Ivo Cassol.
PP/RO
Jader Barbalho.
PMDB/PA
Jarbas Vasconcelos.
PMDB/PE
João Alberto Souza. . . . . . . . .
PMDB/MA
José Sarney. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PMDBIAP
Kátia Abreu .............................. PSDfTO
Lobão Filho. . . . . . . . .
PMDB/MA
Luiz Henrique.
PMDB/SC
Paulo Davim. . . . . . . . .
PV/RN
Pedro Simon.
. .... PMDB/RS
Renan Calheiros.
. ........ PMDB/AL
Ricardo Ferraço.
PMDB/ES
Roberto Requião. . . . . . . . .
. .... PMDB/PR
Romero Jucá.
PMDB/RR
Sérgio Petecão ............................ PSDIAC
Sérgio Souza.
PMDB/PR
Valdir Raupp.
PMDB/RO
Vital do Rêgo ........................... PMDB/PB
Waldernir Moka ......................... PMDBiMS
Ana Arnélia.

Bloco de Apoio ao Governo - 24
PT-12 / PDT-5 / PSB-4 / PCdoB-2
PSOL-l

Acir Gurgacz............................. PDT/RO
Ana Rita .................................. PT/ES
Angela Portela.
PT/RR
Anibal Diniz.
PT/AC
Antonio Carlos Valadares.
PSB/SE
Cristovam Buarque ........... . .
PDTIDF
Delcídio do Amaral.
PTiMS
Eduardo Suplicy................. .
PT/SP
Humberto Costa.
PT/PE
Inácio Arruda.
. .. PCdoB/CE
João Capiberibe ....... . . .
PSB/AP
João Durval.
. .... PDT/BA
Jorge Viana ........ ... .
PT/AC
José Pimentel. ...... . .
PT/CE
Lídice da Mata.
PSB/BA
Lindbergh Farias.
PT/RJ
Paulo Paim
...... PT/RS
Pedro Taques.
PDT/MT
Randolfe Rodrigues.
PSOLlAP

Rodrigo Rollemberg .............. . .
PSBIDF
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . .
PCdoB/AM
Walter Pinheiro.
PT/BA
Wellington Dias............................. PT/PI
Zeze Perrella.
PDT/MG
Bloco Parlamentar União e Força - 15
PTB-7/ PR-6/ PSC-l / PRB-l

Alfredo Nascimento.
PRJAM
Antonio Carlos Rodrigues ....... . .
PRJSP
Armando Monteiro ............ . .
PTB/PE
Blairo Maggi.
. .. PRJMT
Eduardo Arnorim
PSC/SE
Eduardo Lopes.
PRBIRJ
Epitácio Cafeteira.
PTB/MA
Fernando Collor.
..... PTB/AL
.. PTBIDF
Gim
João Ribeiro.
PRfTO
João Vicente Claudino.
PTB/PI
Magno Malta.
PRJES
Mozarildo Cavalcanti ...... . . .
PTB/RR
Osvaldo Sobrinho.
PTB/MT
Vicentinho Alves.
PRfTO
Bloco Parlamentar Minoria - 14
PSDB-ll/ DEM-3

Aécio Neves ............................ PSDB/MG
Aloysio Nunes Ferreira..................... PSDB/SP
Alvaro Dias.
. .... PSDB/PR
Cássio Cunha Lima.
PSDB/PB
PSDB/PB
Cícero Lucena ......... . , .
PSDB/GO
Cyro Miranda ........... . .
Flexa Ribeiro. ....... .
. .. PSDB/PA
José Agripino.
.... DEM/RN
Lúcia Vânia ............. . . .
PSDB/GO
Maria do Carmo Alves.
DEMlSE
Mário Couto ............ . .
PSDB/PA
Paulo Bauer. ............. . .
......... PSDB/SC
Ruben Figueiró.
PSDB/MS
Wilder Morais.
DEM/GO
Bloco Parlamentar da Maioria..
Bloco de Apoio ao Govemo.
Bloco Parlamentar União e Força.
Bloco Parlamentar Minoria..

28
24

15
14

TOTAL ................................ 81
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 54 a LEGISLATURA
(por ordem alfabética)
Acir Gurgacz* (Bhx:o-PDT-RO)

Eooício Oliveira** (Bloco-PMDB-CE)

Maria do Canno Alves· (Blo<,-DEM-SE)

Aécio Neves** (Bloco-PSDB -MG)

Fernando Collor* (Bloco-PTB-AL)

Mário Couto* (Bloco-PSDB-PA)

Alfredo Nascimento* (Bloco-PR-AM)

Flexa Ribeiro** (Bloco-PSDB-PA)

Mozarildo Cavalcanti* (Blo<,-PTB-RR)

Aloysio Nunes Ferreira** (Bloco-PSDB-SP)

Francisco Domelles* (Bloco-PP-RJ)

Osvaldo Sobrinho* (Blo<'-PTB-M1)

Alvaro Dias· (Bloo,-PSDB -PR)

Garibaldi Alves· (Bloo,-PMDB -RN)

Paulo Bauer** (Bloco-PSDB -SC)

Ana Am él ia ** (Bloco-PP-RS)
Ana Rita' (Blo<,-PT-ES)
Angela Portela·· (Bloo,-PT-RR)

Gim * (Bloco-PTB -DF)
Humberto Costa" (Blo<,-PT-PE)
Inácio Anuda· (Bloo,-PCd,B-CE)

Paulo Davim** (Bloc,-PV-RN)
Paulo Paim)j(1je (Bloco-PT-RS)

Anibal Diniz* (Bloco-PT-AC)

Ivo Cassol** (Bloco-PP-RO)

Pedro Taques** (Bloco-PD T-MT)

Antonio Carlos Rodrigues** (Bloo,-PR-SP)

Jader Barbalho** (Bl'<o-PMDB -PA)

Randolfe Rodrigues** (Bl'<o-PSOL-AP)

Antonio Carlos Valadares** (Bloco-PSB-SE) Jarbas Vasconcelos* (Bloco-PMDB-PE)

Pedro Sirnon* (B](x:o-PMDB-RS)

Renan Calheiros** (Bloco-PMDB-AL)

Benedito de Lira·· (Bloo,-PP-AL)

João Alberto Souza*" (Bloo,-PMDB-MA)
João Capiberibe** (Bloo,-PSB -AP)

Ricardo Ferraço** (Bloco-PMDB -ES)
Roberto Requião** (Bloo,-PMDB-PR)

Blairo Maggi·· (Bloo,-PR-M1)

João Durval* (Blo<,-PDT-BA)

Rodrigo Rollemberg"

Annando Monteiro** (Bloco-PTB -PE)

(Bloo,-PSB-DF)

Casildo Maldaner* (Blo<,-PMDB-SC)

João Ribeiro** (Bloco-PR-TO)

Romero Jucá** (Bloco-PMDB -RR)

Cássio Cunha Lirna** (Bloco-PSDB-PB)

João Vicente Claudino· (Bloo,-PTB-PI)

Ruben Figueiró* (Bloco-PSDB -MS)

Cícero Lucena* (Bloco-PSDB-PB)

Jorge Viana** (Bloco-PT-AC)

Ciro Nogueira** (Bloco-PP·PI)

José Agripino** (Bloco-DEM-RN)

Sérgio Petecão** (Bloco-PSD-AC)
Sérgio Souza** (Bloco-PMDB-PR)

Clésio Andrade* (Bloo,-PMDB-MG)

José Pimentel ** (Bloco-PT-CE)

Valdir Raupp** (Blo<,-PMDB-RO)

Cristovam Buarque** (Bloo,-PDT-DF)

José Sarney* (Bloc,-PMDB-AP)

Vanessa Grazziotin** (Bloco-PCdoB-AM)

Cyro Miranda' (Bloo,-PSDB -GO)

Kátia Abreu' (Bloo,-PSD -TO)

Vicentinho Alves'* (Bloo,-PR-TO)

Delcídio do Amaral·' (Bloo,-PT-MS)

Lídice da Mata·· (Blo<,-PSB-BA)
Lindbergh Farias·· (Bloo,-PT-RJ)

Vital do Rêgo·* (Bloo,-PMDB-PB)
Waldernir Moka** (Bloco-PMDB -MS)

Eduardo Amorim ** (Bloco-PSC-SE)
Eduardo Braga** (Blo<,-PMDB-AM)

Lobão Filho** (Bloco-PMDB -MA)

Walter Pinheiro** (Bloco-PT-BA)

Eduardo Lopes** (Bl,ro-PRB-RJ)

Lúcia Vânia** (Bloco-PSDB-OO)

Wellington Dias ** (Bloo,-PT-Pn

Eduardo Suplicy* (Bloo,-PT-SP)
Epitácio Cafeteira* (Bloc,-PTB -MA)

Luiz Henrique** (Bloco-PMDB-SC)

Wilder Morais** (Bloco-DEM-OO)
Zeze Perre11a** (Bloco-PDT-MO)

Magno Malta** (Bloo,-PR-ES)

Mandatos
*: Período 2007/2015

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

**: Periodo 201li2019
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COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL
PRESIDENTE
Renan Calheiros - (PMDB-AL)

l ' VICE-PRESIDENTE
Jorge Viana - (PT-AC)

2" VICE-PRESIDENTE
Romero Jucá - (PMDB-RR)

1° SECRETÁRIO
Flexa Ribeiro - (PSDB-PA)

2' SECRETÁRIA
Angela Portela - (PT-RR)

3° SECRETÁRIO
Ciro Nogueira - (PP-PI)

4° SECRETÁRIO
João Vicente Claudino - (PTB-PI)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1° - Magno Malta - (PR-ES)
2° - Jayme Campos 3' - João Durval - (PDT-BA)
4' - Casildo Maldaner - (PMDB-SC)

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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LIDERANÇAS
Bloco Parlamentar da Maioria

Bloco de Apoio ao Governo

(PMDBlPP/PSD/PV) - 28

(pT/PDT/PSBlPCdoBlPSOL) - 24

Bloco Parlamentar Mnoria
(pSDBlDEM) - 14

Líder
Wellington Dias- Bloco

Líder
Mário Couto - Bloco

Líder
Eunído Oliveira - Bloco

(62,70)

(24,65 ,90)

Llder do PMD B - 20
Euoído Oliveira (62,70)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (49,55,67,97)
Rodrigo Rollemberg (69,9"8)
Inácio Anuda (89,99)

Vice-Líderes do PMDB
Ricardo Ferraço (105)
Rornero Jucá (40,1 04)
Vital do Rêgo (107)

Llder do PT - 12
Wellington Dias (24,65,90)

Llder do PSDB - 1I

Líder do PP - 5

Frandsco Dornelles

(64)

Vice-Líder do PP

Ana Amélia

(1 2,88)

Aloysio Nunes Ferreira

Vice-Líderes do PT
Walter Pinheiro (22,27,93)
Anibal Diniz (25,94)
Paulo Paim (95)
Eduardo Suplicy (90

Líder do DEM - 3

Líder do POI - 5

Líder do PSD - 2

Adr Gurgacz

(84,S7)

Vice-Líder do PDT
Zeze Perrella (86)

Llder do PV - 1

Líder do PSB - 4
Rodrigo Rollemberg

Paulo Davim (75)

Bloco Parlamentar União e Força
(pTBlPRlPSC/PRB) - 15

Líder
Gim - Bloco (56,58,59)

(2, 10,14,44,46,77)

Vice-Líder do DEM
Jayme Campos (28, 106, 110)

(49,55,67,97)

Vice-Líder do PSD
Kátia Abreu (11 ,1 3,52,60,85)

(1 ,68)

Vice-Líderes do PSDB
Cássio Cllllha Lima (7 4)
Alvaro Dias (18)
Paulo Bauer (5,35,79,80)

José Agri pi no

Sérgio Petecão

(34,61)

Vice-Lideres
Wilder Morais (101)
Cyro Miranda (31,103)

(69,93)

Vice-Líder do PSB
Lídice da Mata (29,38,82)
Llder do PCdoB - 2
Inádo Arruda

Vice-Líderes
Alfredo Nascimento (41,66)
Eduardo Amorim (17,47,48,72)
Blairo Maggi (1 9,51)
Eduardo Lopes (37,45,63, 100, 109)

(89,99)

Vice-Líder do PCdoB
Vanessa Grazziotin 0,91)
Lider do PSOL - I
Randolfe Rodrigues

(18,76)

Governo

Llder do PTB - 7
Gim

Líder
Eduardo Braga - Governo

(55,58,59)

Líder do PR - 6
Alfredo Nasdmento (41,66)

Vice-Lider do PR
Antonio Carlos Rodrigues

(92)

Llder do PSC - I
Eduardo Amorim

(39)

Vice-Líderes
Gim (56,58,59)
Benedito de Lira
Lídice da Mata (29,38,82)
Jorge Viana
Vital do Rêgo (l07)

(1 7,47,48,72)

Lider do PRB - 1
Eduardo Lopes (37,45,63,100,109)

Notas:
1. Senadora Vanessa Grazziotin passou a exercer a Liderança do PCdoB entre os dias 6 e 11 de fevereiro do corrente, conforme o OF. GSINAR N°
28/20 11,lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2011.
2. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas até o dia 15 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM N° 5/20 11, lido na sessão
do dia 8 de fevereiro de 2011.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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3. Senador Demóstenes Torres passou a exercer a Liderança do DEM entre os dias 10 e 3 de março do corrente, cOlúonne o OF . GLDEM N°
017/2011,lido na sessão do dia 10 de março de 2011.
4. Senador Demóstenes Torres é designado Líder do Partido, confonne o Oficio da Liderança dos Democratas, lido na sessão do dia 15 de março de
2011.
5. Senador Paulo Bauer é designado 20 Vice-Líder do PSDB , confonne OF . GLPSDB N° 69/2011 , lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
6. Senador F1exa Ribeiro é designado 30 Vice-Líder do PSDB, cOlúonne OF . GLPSDB N° 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
7. Senador Aloysio NWles Ferreiro é designado 10Vice-Líder do PSDB, confonne OF. GLPSDB N° 69/2011 , lido na sessão do dia 23 de março de
2011.
8. Senador Gilvarn Borges licenciou-se nos tennos do art. 43 , inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, confonne
Requerimento nO291/2011, aprovado na sessão de 29.03.11.
9. O Partido da República (PR) desliga-se do Bloco de Apoio ao Govemo, confom" OF. N' 056/20 ll-GLPR, lido na sessão do Senado de 03.08.2011.
10. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas entre os dias 06 e 16 de outubro do corrente , confonne o OF. GLDEM nO61/2011 , lido
na sessão do dia 05 de outubro de 2011.
11. Em 19.10.2011 , a Senadora Kátia Abreu desfiliou-se do Democratas - DEM, e filiou-se ao Partido Social Democrático - PSD (OF nO
1.128/2011-GSKAAB).
12. Senadora Ana Amélia passou a exercer a Liderança do Partido Progressista - PP no perlodo de 25 de outubro a 5 de novembro de 2011 , cOlúonne o
OF. N'068/20 11-GLDPP.
13. Em 08.11.2011 , foi lido o OI. n' l.327/2011-GSKAAB, que comUIuca a indicação da Senadora Kátia Abreu, como Lider, e do Senador Sérgio
Petecão, como Vice-Líder do PSD.
14. Senador José Agripino exerce a Liderança do Democratas nos dias 23 e 24 de novembro do corrente , confonne o OF. N" 073/11-GLDEM, lido na
sessão do dia 23 de novembro de 2011.
15. Em 28.11.2011 , o Senador Gilvam Borges voltou ao exercício do mandato, tendo em vista o ténnino de sua licença.
16. Em 29.11.2011 , o Senador Gilvam Borges deixou o rnandiilo.
17. Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e TI, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 06.12.11 , conforme os
Requerimentos nOs 1.458 e 1.459/2011 , aprovados na sessão de 30.11.11.
18. Senador Randolfe Rodrigues é designado lider do PSOL, conforme OF. GSMB N' 7l3/2011 , lido na sessão do dia 21 de dezembro de 2011.
19. Senador Blairo Maggi é designado Lider do PR de O110212012 a 31/0112013, conforme OF. SIN - 2012, lido na sessão de 3 de fevereiro de 2012.
20. Senador Sérgio Souza é designado Vice-Lider do PMDB, conforme OF. GLPMDB N' 001/2012, lido na sessão do dia 3 de fevereiro de 2012.
21. Senador Pedro Taques é designado Vice-Lider do PDT, conforme OF. LPDT N' 00112012, lido na sessão do dia 6 de fevereiro de 2012.
22. Senador Walter Pinbeiro é designado Líder do PT, conforme OF. GLDPT N' 00212012, lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2012.
23. Senadora Ana Rita é designada Vice-Lider do PT, conforme OF. GLDBAG N' 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
24. Senador Wellington Dias é designado Vice-Lider do PT, conforme OF. GLDBAG N' 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
25. Senador Anibal Diniz é designado Vice-Lider do PT, conforme OF. GLDBAG N' 3/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
26. Senador Lindbergh Fatias é designado Vice-Líder do PT, conforme OF. GLDBAG N' 3/20 12, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
27. Senador Walter Pinbeiro é designado Líder do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. GLDBAG N' 005/2012, lido na sessão de 9 de fevereiro
de 2012.
28. Senador Jayme Campos é designado Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OF. SIN, lido na sessão de 9 de fevereiro de 2012.
29. Senadora Lidice daMata é designadaLider do PSB , conforme OF. GLPSB N' 8/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
30. Senador Antonio Carla; Valadares é designado Vice-Líder do PSB, conforme OF. GLPSB N' 9/2012, lido na sessão de 14 de fevereiro de 2012.
31. Senador Cyro Miranda é designado I' Vice-Lider do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OI. GSJAYM N' 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 20 12.
32. Senador Flexa Ribeiro é designado 20 Vice -Líder do Bloco Parlamentar Minoria, confonne Of. GSJAYM N" 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 2012.
33. Senadora Lúcia Vânia é designada 3' Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. G&lA YM N' 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 2012.
34. Senador Mário Couto é designado 4 ' Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme OI. GSJAYM N' 34/20 12, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 2012.
35. Senador Paulo Bauer é designado 50 Vice-Líder do Bloco Parlamentar Minoria, conforme Of. GSJAYM N" 34/2012, lido na sessão de 15 de
fevereiro de 20 12.
36. Senador Marcelo Crivella afastou-se do exercício do mandato, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, para
assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. n' 34/20 12-GSM C).
37. Senador Eduardo Lopes é designado Líder do PRB, conforme OI. GSMC N' 12/2012, lido na sessão de 08 de março de 2012.
38. Senadora Lídice da Mata é designada Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Antonio Carlos Valadares, confonne
Of. n' 035/20 12-GLDBAG, lido na sessão de l3 de março de 2012.
39. Senador Eduardo Braga é designado Líder do Governo, confonne Mensagem nO75, lida na sessão de 13 de março de 2012.
40. Senador Romero Jucá é designado 20 Vice-Líder do PMDB , confonne OF. GLPMDB nO038/2012, lido na sessão ordinária de 21 de março de
2012.
41. Senador Alfredo Nascimento é designado I' Vice-Líder do PR, conforme Df. Leg. n' 011/2012 GLPR, lido na sessão de 22 de março de 2012.
42. Senador Vicentinho Alves é designado z:' Vice-Líder do PR, confonne Of Leg. nO011/2012 GLPR, lido na sessão de 22 de março de 2012.
Endereço na Internet: http://www .senado .gov.br/atividade/plenario/sf
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43. Senador Demóstenes Torres comwllcou o seu afastamento da Liderança do DEM, confonne os Oficios In1. nOs 032 e 033/GSDT, lidos na sessão de
27 de março de 2012.
44. Senador Jayme Campos, em pronunciamento na sessão deliberativa ordinária do Senado de 27 de março de 20 12, informou ao Plenário a
designação do Senador José Agripino para Líder do DEM. Presidente do Senado, Senador José Samey, infonnou que a comwllcação seria considerada
pela Mesa e aguardaria a sua fonnalização paraleiturn em Plenário.
45. Senador Eduardo Lopes é designado Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Govemo, confonne o Oficio nO039/2012-GLDBAG, lido na sessão de 27 de
março de 2012.
46. Senador José Agripino é indicado Líder do DEM, confonne OF. N" 012112-GLDEM, lido na sessão de 28 de março de 2012.
47. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria;
foi lido também o OF. N° 004/2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC
passou a integrar aquele Bloco.
48. Senador Eduardo Amorim é indicado Vice-Lider do Bloco Parlamentar União e Força, confonne OF. N° 028/GLBUF/SF, lido na sessão de 3 de
maio de 2012.
49. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Intemo, por 123 dias, a partir de 29.06.12, conforme os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.
50. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Intemo, por 122 dias, a partir de 16.07.12, cOlúorme os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
51. Senador Blairo Maggi licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e n, do Regimento Intemo, por 130 dias, a partir de 09.08.12, cOlúonne os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
52. Senadora Kátia Abreu licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso lI, do Regimento Intemo, por 121 dias, a partir de 02.10.2012, confonne RQS nO
869/2012, deferido na sessão de 01.10.2012.
53. Em 10.10.2012, foi lido o or n' 0053/20 12-GLPSD, que comunica a indicação do Senador Marco Antôino Costa, como Lider, e do Senador Sérgio
Petecão, como Vice-Líder do PSD.
54. Em 17.10.2012, o Senador Vicentinho Alves afastou-se do exercício do mandato, nos tennos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, para assumir o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para Assuntos Legislativos jwll0 ao Congresso Nacional
(Oficio GSV AL V n' 415/20 12).
55. Senador Acir Gurgacz reassume o cargo de senador, em 30.1 0.20 12, após licença (Or GSAGUR n' 17212012).
56. Em 6.11.2011, foi lido o or 2141J2-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado a substituição do seu nome parlamentar
"Senador Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
57. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos termos do art. 43, inciso rI, do Regimento Interno, por 121
dias, confonne o Requerimento n° 1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
58. Em 19.12.2012, foi lido o or 083/2012/GLPTB , comunicando a recondução do Senador Gim como Lider do Partido no pertodo de fevereiro de
2013 a janeiro de 2015.
59. Em 19.12.2012, foi lido o OF. N. 236/2012-BLUFOR, comunicando a recondução do Senador Gim como Lider do Bloco, no pertodo de fevereiro
de 2013 a janeiro de 2015, e o exercício das Vice-Lideranças pelos Senadores Alfredo Nascimento, Eduardo Amorim, João Costa e Blairo Maggi,
respectivamente.
60. Em O1.02.20 13, foi lido o or n' 2120 13-GLPSD , que comunica a reassunção da liderança do PSD pela Senadora Kátia Abreu.
61. Em O1.02.20 13, foi lido expediente comunicando a indicação do Senador Mário Couto como Lider do Bloco Parlamentar Minoria até o dia
31.01.2014.
62. Em O1.02.20 13, o Senador Ewúcio Oliveira é designado Lider do Bloco Parlamentar da Maioria, para o biênio 20 13-2015, conforme OF.
GLPMDB n' 009/20 13.
63. Em O1.02.20 13, foi lido o Or. n' 11/20 J3-GSEL , que comunica a manutenção do Senador Eduardo Lopes como Lider do PRB.
64. Em O1.02.20 13, foi lido o Of. n° 2120 13-GLDPP, que comunica a manutenção do Senador Francisco Dornelles como Líder do PP para o biênio
2013-2014.
65. Em O1.02.20 13, foi lido o or n' 1/20 I3-GLDPT, que comunica a indicação do Senador Wellington Dias como Líder do PT.
66. Em O1.02.20 13, o Senador Alfredo Nascimento é designado Lider do PR, conforme or Leg. N. 001120 13-GLPR.
67. Em O1.02.20 13, foi lido o or n' OII13-LPDT, que comunica a indicação do Senador Acir Gurgacz como Líder do PDT para o biênio 2013-2014.
68. Em O1.02.20 13, foi lido o Of. s/n-GLPSDB, que comunica a indicação do Senador Aloysio NW1es Ferreira como Lider do PSDB .
69. Senador Rodrigo Rollemberg é designado Lider do PSB, a partir de 04/0212013, conforme OF. GLPSB N' 0023/2013, lido em reunião preparatória
do dia 1° de fevereiro de 2013 .
70. Em O1.02.20 13, o Senador Ewúcio Oliveira é designado Líder do PMDB, para o biênio 2013 - 20 15, conforme o OF. GLPMDB n' O10/2013.
71 . Em 04.02.20 13, lido oficio do Senador Vicentinho Alves comunicando, nos termos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Secretário do Estado do Tocantins para Assuntos Legislativos junto ao Congresso Nacional (D.O. nO3.809, de 04 de
fevereiro de 2013).
72. Em 05.02.20 13, lido expediente comunicando continuar Líder do PSC no biênio 2013/2014 o Senador Eduardo Amorim.
73. Em 05.02.20 13, lido o Df. nO005/13-GLPSDB, que comunica a indicação do Senador Cícero Lucena para 3° Vice-Líder do PSDB .
74. Em 05.02.20 13, lido o Df. n' 005113-GLPSDB, que comunica a indicação do Senador Cássio Cimlia Lima para I' Vice-Líder do PSDB .
75. Em 05.02.20 13, lido o DF. GSPDAV ~ 003/13, que comunica continuar Líder do Partido Verde na presente Legislatura o Senador Paulo Davim.
76. Em 05.02.20 13, lido o Df. GSRR n' 00010/2013, que comunica a manutenção do Senador Randolfe Rodrigues como Líder do PSOL.
77. Em 05.02.20 13, foi lido expediente comunicando a indicação do Senador José Agripino como Líder do DEM.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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78. Em 05.02.20 13, lido o Of. nO006/13-GLPSDB, que retifica o Of. nO005/13-GLPSDB, indicando o Senador Alvaro Dias para 2" Vice-Líder do
PSDB.
79 . Em 05.02.20 13, lido o Of. nO006/13-GLPSDB, que retifica o Of. nO005/13-GLPSDB, indicando o Senador Paulo Bauer para 30 Vice-Líder do
PSDB.
80. Em 05.02.20 13, lido o Of. nO005/13-GLPSDB , que comunica a indicação do Senador Paulo Bauer para 2" Vice-Líder do PSDB.
81. Em 06.02.2013, o Senador João Costa é designado Líder do PPL, confonne or N. 01212013-BLUFOR.
82. Senadom Lídice da Mata é designada Vice-Líder do PSB, confonne OF. GLPSB N" 0024/2013, lido na sessão de 06.02.2013.
83. Senador João Costa comunica que o PPL passa a integrar o Bloco Parlamentar União e Força, confonne OF. N° 011/20 13-BLUFORlSF, lido na
sessão de 06.02.2013.
84. Em 13.02.2013, o Senador Sérgio Petecão é designado Lider do PSD, confonne OFÍCIO N' 0014/2013-GLPSD.
85. Em 13.02.2013, a SellTIdora Kátia Abreu é designada Vice -Lider do PSD, confonne OFÍCIO N' 0014/2013-GLPSD.
86. Em 18.02.2013, o Senador Zeze PerreUa é designado Vice-Lider do PDT, confonne OFÍCIO N' 002l2013-GLDPDT.
87. O Partido Social Democrático (PSD) passa a integrar o Bloco Parlamentar da Maioria, cOlúonne OF. GLPMDB nO032/20 13, lido na sessão de
19.02.2013.
88. Em 20.02.2013, a Senadora Ana Amélia é designada Vice-Lider do PP, confonne OFÍCIO N' 08/20 13-GLDPP.
89. Em 26.02.2013, o Senador Inácio Arruda é designado Lider do PCdoB , confonne Oficio GSINAR n' 38/2013, lido na sessão de 26.02.2013.
90. Senador Wellington Dias é designado Lider do Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. n' 20/2013-GLDBAG, lido na sessão de 26.02.2013.
91. Em 26.02.2013, a Senadom Vanessa Grazziotin é designada Vice-Lider do PCdoB, confonne Oficio GSINAR n' 38/2013, lido na sessão de
26.02.2013.
92. Em 28.02.2013, o Senador Antonio Carlos Rodrigues é designado Vice-Líder do PR, confonne Oficio GLPR nO007/2013 , lido na sessão de
28.02.2013.
93. Senador WalterPinlieiro é designado Vice -Lider do PT, confonne OF. GLDPT N' 004/2013 , lido na sessão de 5 de março de 2013.
94. Senador Ambal Diniz é designado Vice-Lider do PT, confonne OF. GLDPT N' 004/2013, lido na sessão de 5 de março de 2013.
95. Senador Paulo Paim é designado Vice-Lider do PT, confonne OF. GLDPT N' 004/2013, lido na sessão de 5 de março de 2013 .
96. Senador Eduardo Suplicy é designado Vice-Lider do PT, confonne OF. GLDPT N' 004/2013, lido na sessão de 5 de março de 2013.
97. Senador Acir Gurgacz é designado Vice-Lider do Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. GLDBAG N' 028/2013 , lido na sessão de 5 de março
de 2013.
98. Senador Rodrigo Rollemberg é designado Vice-Lider do Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. GLDBAG N' 028/20 13, lido na sessão de 5 de
lnarço de 2013.
99. Senador Inácio Arruda é designado Vice-Lider do Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. GLDBAG N' 028/20 13, lido na sessão de 5 de março
de 2013.
100. Senador Eduardo Lopes é designado Vice-Lider do Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. GLDBAG N' 028/20 13, lido na sessão de 5 de
março de 2013.
101. Senador Wilder Morais é designado Vice -Lider do Bloco Parlamentar Mmoria, confonne OF. GLDMIN N' 01112013, lido na sessão de 5 de
março de 2013.
102. Senador Alaides Oliveira é designado Vice-Líder do Bloco Parlamenlar Minoria, conforme OF. GLDMIN N' O11120 13, lido na sessão de 5 de
março de 2013.
103. Senador Cyro Miranda é designado Vice -Lider do Bloco Parlamentar Minoria, confonne OF. GLDMIN N' 01112013, lido na sessão de 5 de
março de 2013.
104 . Senador Romero Jucá é designado 2" Vice-Lider do PMDB, confonne OF. GLPMDB n' 105/2013, lido na sessão ordinária de 07 de março de
2013.
105 . Senador Ricardo Ferraço é designado I' Vice-Lider do PMDB, conforme OF. GLPMDB n' 105/2013, lido na sessão ordinária de 07 de março de
2013.
106 . Senador Jayme Campos é designado Vice-Líder do DEM, conforme OF. 25113-GLDEM.
107. Senador Vital do Rêgo é designado 3' Vice-Líder do PMDB, confonne OF. n' 180/2013-GLPMDB
108 . Em 05.06.2013, foi aprovado o Requerimenlo n' 580, de 2013, de prorrogação da licença do Senador João Ribeiro, até 07108/13. Em
consequência, o Senador Ataídes de Oliveira, 10 Suplente, continua no exercício do mandato .
109 . Senador Eduardo Lopes é designado Vice-Líder do Bloco Parlamenlar União e Força, conforme OF. 142/20 13-BLUFOR, lido na sessão de 2 de
julho de 2013.
110 . Senador Jayme Campos licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I1 , do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 13 .09.13, confonne o
Requerimento nO1.047/2013 , aprovado na sessão de 10 .09.13 .
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PARLAMENTARE S DE INQUÉRITO
1) VIOLAÇÃO DO DIREITO HUMANO À SAÚDE
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nO105, de 2013, do
Senador Magno Malta e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e seis suplentes, destinada
a, no prazo de cento e vinte dias, apurar e analisar fatos e gravíssimas violações do direito humano à
saúde causados por erros dos dirigentes, médicos e demais profissionais de hospitais públicos e privados
- resultando em lesões fí sicas e causando vítimas fatais.
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes

Leitura: 27/02/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
VAGO

(7 .2)

1. VAGO

VAGO
VAGO
VAGO

(7 .2)

2.

(7.2)

3.

(7.2)

!

(7.2)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
VAGO
VAGO
VAGO

(8 .5)

1. VAGO

(8.5)

(8 .5)

2. VAGO

(8.5)

(8 .5)

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

(1)

1. Mário Couto (PSDB-PA)

(3)

Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )
1. VAGO

Magno Malta (PR-ES) (4)
Eduardo Amorim (PSC-SE)

(6.4)

(4)

Notas:
"'. Número de suplentes alterado para 7 membros, em obediência ao art. 145, parágrafo 4°, do RISF.
1. Em 13 .03.20 13, o Sen. Jayme Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão(Of. 17/20 13-GLDEM).
2. Em 13.3 .2013, os Senadores Waldemir Moka, Sérgio Souza, Vital do Rêgo e Sérgio Petecão são designados membros titulares; e o Senador Jarbas
Vasconcelos, membro suplente, do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nO80120 13 - GLPMDB).
3. Em 13 .03.20 13. o Sen. Mário Couto é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão(Of.86/20 13-GLPSDB).
4. Em 13 .03.2013, os Senadores Magno Malta e Eduardo Amorim são designados membros titulares e o Senador João Costa, membro suplente, do Bloco
Parlamentar União e Força na Comissão (0f.41120l3-BLUFOR).
5. Em 15.03.2013, os Senadores Humberto Costa, Paulo Paim e Antonio Carlos Valadares são designados membros titulares e os Senadores Pedro Taques
e Eduardo Lopes membros suplentes do Bloco de Apoio ao Govemo na Comissão (0f.48/2013-GLDBAG).
6. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 23.04.20 13.
7. Em 24.04.20 13, os Senadores Waldemir Moka, Sérgio Souza, Vital do Rêgo, Sérgio Petecão e Jarbas Vasconcelos deixam de compor a Comissão (Of.
n' 169/2013-GLPMDB).
8. Em 06.05.2013, os Senadores Humberto Costa, Paulo Paim, Antonio Carlos Valadares, Pedro Taques e Eduardo Lopes deixam de compor a Comissão
(Of. n' 71120 13-GLDBAG).
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2) CPI DA ESPIONAGEM
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, criada nos termos do Requerimento nO 811, de 2013, da
Senadora Vanessa Grazziotin e outros Senhores Senadores, composta por onze titulares e sete suplentes,
destinada a, no prazo de cento e oitenta dias, investigar a denúncia de existência de um sistema de
espionagem, estruturado pelo governo dos Estados Unidos, com o objetivo de monitorar emails, ligações
telefônicas, dados digitais, além de outras formas de captar informações privilegiadas ou protegidas pela
Constituição Federal.
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (6)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) (6)
Leitura: 10/07/2013
Instalação: 03/09/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
Roberto Requião (PMDB-PR)
Ricardo Ferraço (PMDB-ES)
Benedito de Lira (PP-AL)

1. Ewúcio Oliveira (PMDB-CE)

(1,8)

2. Sérgio Petecão (PSD-AC)

(1)

(1,8)

(1)

3.

(1,')

!
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
Varressa Grazziotin (PCdoB-AM)
Walter Pinheiro (PT-BA)
Anibal Diniz (PT -AC)

(2)

(2)

1. Eduardo Suplicy (PT -SP)

(2,7)

2. Lídice da Mata (PSB-BA)

(2)

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Pedro Taques (PDT -MT)

(4)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB )
Eduardo Amorim (PSC-SE)

(3)

1. Antonio Carlos Rodrigues (PR-SP)

(3)

Notas:
2. Em 20 .8.2013, a Senadora Vanessa Grazziotin e os Senadores Walter Pinheiro e Anpibal Diniz são designados membros titulares, e os Senadores Pedro
Taques e Lídice da Mata, membros suplentes, do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nO111l13-GLDBAG).
3. Em 20 .8.2013, o Senador Eduardo Amorirn e designados membro titular, e o Senador Antônio Carlos Rodrigues, membro suplente, do Bloco União e
Força na Comissão (ar. n' 159113-BLUFOR).
1. Em 20 .8.2013, os Senadores EUIÚcio Oliveira, Ricardo Ferraço e Francisco Dornelles são designados membros titulares, e os Senadores Roberto
Requião e Sérgio Petecão, membros suplentes, do Bloco da Maioria na C omi~ão (Of. nO 248/13-GLPMDB).
5. Em 21 .8.2013, o Senador Benedito de Lira é designado membro titular do Bloco da MaiOlia na Comissão, em substituição ao Senador Francisco
Dornelles (ar. n' 253/2013-GLPMDB).
4. Em 21 .8.2013, o Senador Pedro Taques é designado membro titular na Comissão, em vaga cedida ao PDT pelo PSDB (Oficio de 21.8 .2013, do Gabinete
da Liderança do PSDB e Oficio n' 12120 13-GLDPDT).
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6. Em 03.09.2013, a Comissão rewtida elegeu a Senadora Vanessa Grazziotin e os Senadores Pedro Taques e Ricardo Ferraço, respectivamente,
Presidente, Vice-Presidente e Relator deste Colegiado.
7. Em 03.09.2013, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão(Oficio nO115/2013-GLDBAG).
8. Em 29.8.2013, o Senador Roberto Requião é designado membro titular na Comissão, em substituição ao Senador Ewúcio Oliveira, que passa a ocupar a
suplência na Comissão (Oficio nO258/2013-GLPMDB).

Secretário(a): Antonio Oscar Guimarães Lóssio
Fax: 61 33031176
E-mai!: sscepi@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) REFORMA DO REGIMENTO INTERNO - 2008
Finalidade: Apresentar, no prazo de noventa dias, projeto de resolução para refonna do Regimento Interno
do Senado Federal.
(Requerimento n° 208, de 2008, da Mesa do Senado Federal, aditado
pelo Requerimento n° 1.622, de 2008, do Senador Marco Maciel)
Número de membros: 6
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
RELATOR: VAGO
Aprovação do Requerimento:
Aprovação do Requerimento de Aditamento:
Instalação:
Prazo prorrogado:
Prazo prorrogado:
Prazo prorrogado:
Prazo prorrogado:
Prazo prorrogado:

05/03/2008
10/12/2008
06/1112008
30/06/2009
31/08/2009
22/12/2009
17/07/201 O
22/12/2010

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Govel11o (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Senador José Pimentel (FI)

(3)

(1)

Senador Antonio Carlos Valadares (FSB)

(1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Senador Vital do Rêgo (PMDB)

(4)

(2)

Senador Ricardo Ferraço (FMDB)

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Membro da Comissão Diretora

Notas:
•. Em 11 .11 .2008 foi aprovada a criação de uma seXla vaga na Comissão (Requerimemo n' 1.356/2008) .
••. Em 29.04.20 09, lido e aprovado o Requerimento n' 496, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 30 .06.2009 .
•••. Em 30.06.2009, lido e aprovado o Requerimemo n' 794, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comissão até 31.08.2009 .
••••. Em 19 .08.2009, lido e aprovado o Requerimento n' 1.032, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comiss11o até 22.12.20 09 .
•••••. Em 1.12.2009, lido e aprovado o Requerimento n' 1.584, de 2009, que prorroga os trabalhos da Comiss11o até 17.07.2010.
"''''''''''''' ''', Em 1°,09.20 10, lido e aprovado o Requerimento n° 799, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão até 22.12.2010 .
1. Em 23 .03.2011 , os Senadores José Pimentel e Antonio Carlos Valadares foram designados membros do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF.
n' 038/20 11- GLDBAG).
Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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2. Em 31.03.2011, os Senadores Vital do Rêgo e Ricardo Ferraço foram designados membros do Bloco Parlamentar (PMDB/PPIPSCIPMNIPV) na
Comissão (Or n' 097/2011 - GLPMDB).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. N° 056/20 11-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
4. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comwticando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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2) COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE CÓDIGO ELEITORAL
Finalidade: Estudar a legislação eleitoral brasileira e proceder a um exame crítico dos aspectos jurídicos do
sistema eleitoral e do procedimento eleitoral adotado pelo Brasil e a elaborar, no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua instalação, anteprojeto de Código Eleitoral, que contemple, inclusive, a legislação
correlata passível de codificação.
Número de membros: 23
PRESIDENTE: José Antonio Dias Toffoli
Instalação: 07/07/2010
Prazo final prorrogado: 20/12/2013

MEMBROS
Aclmar Gonzaga Neto
Arnaldo Versiani Leite Soares
Carlos Caputo Bastos
Carlos Mário da Silva Velloso
Edson de Resende Castro
Fernando Neves da Silva
Hamilton Carvalhido
Joelson Costa Dias
José Antonio Dias Toffoli
José Eliton de Figuerêdo Júnior
Luciana Müller Chaves
Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho
Mareio Silva
Marcus Vinicius Furtado Coelho
Roberto Monteiro Gurgel Santos
Raimundo Cezar Britto
Torquato Lorena Jardim
Geraldo Agosti Filho
José Rollemberg Leite Neto
Walter de Almeida Guilherme
Roberto Carvalho Velloso
Henrique Neves da Silva
Ezikelly Silva Barros

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

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

64789

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO

ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 192, de 2010
PRAZOS
Notas:
"'. Em 22.6 .2010, foi publicado o Ato do Presidente nO200, de 2010, que amplia para 20 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica os senhores Geraldo
Agosti Filho, José Rollemberg Leite Neto e Walter de Almeida Guilherme para comporem o colegiado.
>!<>+< . Em 19.8.2010, foi publicado o Ato do Presidente nO278, de 2010, que amplia para 210 quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor Roberto
Carvalho Velloso para compor o colegiado.
"'' '>I<. Em 16.12.2010, foi publicado o Ato do Presidente nO329, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 120 dias.
","'"'>1< , Em 18 .04 .2011, foi publicado o Ato do Presidente nO88, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de setembro de 2011 .
"''''*,">t< , Em 17.6.2011 , foi publicado o Ato do Presidente nO136, de 2011 , que amplia para 22 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Henrique Neves da Silva para compor o colegiado.
******. Em 15.09.2011, foi publicado o Ato do Presidente nO182, de 2011 , que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de dezembro de 2011 .
"'''''''*'''''''''.Em 15 .12.2011 , foi publicado o Ato do Presidente nO202, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de março de 2012.
****** ....... Em 30.03.20 12, foi publicado o Ato do Presidente nO12, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2012 .
...... *******. Em 20.06.2012, foi publicado o Ato do Presidente nO19, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de outubro de 2012.
"''''''''''''''''''''''''''''. Em 01 .11 .2012, foi publicado o Ato do Presidente nO31, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 28 de fevereiro de 2013 .
...... *"'*** ...... * .... Em 19. 11 .2012, foi publicado o Ato do Presidente nO34, de 2012, que amplia para 23 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica a
senhora Ezikelly Silva Barros para compor o colegiado.
*... ***** ...... ***. Em 21 .02.2013, foi publicado o Ato do Presidente nO5, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de jilllho de 2013 .
...... * ... * ... ** ... * ... *.... Em 28.06.2013, foi publicado o Ato do Presidente nO26, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de dezembro de
2013.
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3) COMISSÃO EXTERNA PARA VISITAR O CONGRESSO NACIONAL DO PARAGUAI
Finalidade: Visitar o Congresso Nacional do Paraguai para estreitar as relações com os senadores
paraguaios, tratar da crise que envolve os agricultores brasileiros no Paraguai e conhecer as ações que estão
sendo realizadas pelo Governo daquele País para proteger os brasileiros no conflito de terras que envolvem
os chamados "carperos" e "brasiguaios".
(Requerimento nO 30, de 2012, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
Número de membros: 5
Aprovação do Requerimento: 14/02/2012
Designação: 28/02/2012

MEMBROS
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
Senador Delcídio do Amaral (PI)
Senador Paulo Paim (PI)

(3)

(3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Senador Sérgio Souza (pMDB)
Senadora Ana Amélia (PP)

(5)

(2)

(4)

Bloco Parlamentar MinOlia ( PSDB, DEM )
Senador Alvaro Dias (PSDB)

(1)

Notas:
1. Em 28.02.2012, o Senador Alvaro Dias é designado membro do PSDB( Bloco Parlrnnentar da Minoria) na Comissão(Of.no18112-GLPSDB).
2. Em 05.03.2012, o Senador Ségio Souza é designado membro do PMDB (Bloco Parlrnnentar da Maioria) na Comissão (Of. nO23112-GLPMDB).
3. Em 06.03.2012, os Senadores Delddio do Amaral e Paulo Paim são designados membros do PT (Bloco de Apoio ao Governo) na Comissão (Of. nO
27il2-GLDBAG).
4. Em 07.03.2012, a Senadom Ana Améliaé designada membro do PMDB (Bloco Parlamentar da Maioria) na Comissão (Of. nO24/12-GLPMDB).
5. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim com1ll1icando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, com1ll1icando que o PSC passou a

integrar aquele Bloco.
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4) COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS
DE TRANSPOSIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar, no prazo de doze meses, todos os atos, fatos relevantes, normas e procedimentos
referentes às obras do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste
Setentrional, conhecida como "Transposição do Rio São Francisco", bem como o Programa de Revitalização
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
(Requerimento nO 514, de 20ll , do Senador Cícero Lucena)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB)
RELATOR: Senador Humberto Costa (PT-PE)
Aprovação do Requerimento:
Designação:
Instalação:
Prazo final:
Prazo prorrogado:

TITULARES

21/03/2012
04/04/2012
13/11/2012
22/12/2012
22/12/2013

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
Senador Humberto Costa (PI)
Senadora Lídice da Mata (PSB)

(3)

.

(3)

Senador Inácio Arruda (PCdoB)

. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Senador Vital do Rêgo (PMDB)
Senador Paulo Davim (PV)

(4)

.

(3)

(2)

Senador Benedito de Lira (PP)

. Senador Ciro Nogueira (PP)

(4)

(3)

(4)

(4)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Cícero Lucena (PSDB)

(1)

í.Senador Cássio Cunha Lima

(PSDB)

(5)

Notas:
*. Em 13.11.2012, ocorreu a instalação da Comissão, a eleição dos Senadores Vital do Rêgo e Cícero Lucena para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e a designação, como Relator, do Senador Humberto Costa (Df. nO001l2012-CEE-São Francisco).
>1<>1<. Em 13.11.2012, foi lido o Requerimento nO961, de 2012, que prorroga os tmbalhos da Comissão até 22 de dezembro de 2013.
1. Em 4.4.20 12, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Df. nO30/2012-GLPSDB).
2. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim commricando ter o PSC deixado de integrnr o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, commricando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
3. Em 11.04.2012, o Senador Humberto Costa e a Senadora Lídice da Mata são designados membros titulares e os Senadores Inácio Anuda e Antonio
Carlos Valadares membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. nO48/2012-GLDBAG).
4. Em 26.04.2012, os Senadores Vital do Rêgo e Paulo Davim são designados membros titulares e os Senadores Benedito de Lime Ciro Nogueira
membros suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB N° 093/2012).
5. Em 12.11.2012, o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nO 234/2012-GLPSDB).
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5) CT - REFORMA DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLS 236/2012 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012, qne reforma o Código Penal Brasileiro.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC) (1)
RELATOR: Senador Pedro Taques (PDT-MT) (1)
Designação:
Instalação:
Apresentação de Emendas - prazo final:
Relatórios Parciais - prazo final:
Relatório do Relator-Geral- prazo final:
Parecer Final da Comissão - prazo final:

TITULARES

17/07/2012
08/08/2012
18/10/2013
18/11/2013
02/12/2013
16/12/2013

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Govel11o (PI, PDI, PSB, PCdoB, PSOL)
Senador Jorge Viana (PT)

. Senador Eduardo Suplicy (PT)

Senador Pedro Taques (PDT)

. Senador José Pimentel (PT)

Senadora Lídice da Mata (PSB)

(2)

.

(5 ,4)

Senadora Ana Rita (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Senador Eunício Oliveira (pMDB)

. Senador Sérgio Souza (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (pMDB)

. Senador Vital do Rêgo (pMDB)

Senador Benedito de Lira (PP)

. VAGO

(12)

4. VAGO

(8,3)

~---------------------------------

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Senador Cícero Lucena (PSDB)

. Senador Jayme Campos (DEM)

(7,9)

Bloco Parlamentar União e Força ( PIB, PR, PSC, PRB )
Senador Magno Malta (PR)

. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Armando Monteiro (PTB)

. VAGO

(10 ,11 ,13 ,6)

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
PROJETO DE LEI DO SENADO 236, de 2012
PRAZOS
Recebimento de emendas perante as Comissões: 09/08/2012 a 04/12/2012 (Projeto de Código - Ar! 374, m, do RISF)
Recebimento de emendas perante as Comissões: 21/08/2013 a 18/1 0/2013 (Projeto de Código - Art. 374, m, do RISF)
Notas:
*, Lida na sessão deliberativa extraordinária de 17.07.2012 a designação dos membros da Comissão.
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""". Em 15.08.2012, a Presidência fixa o calendário de tramitação do PLS nO236/2012: Apresentação de Emendas - 09/08 a 05/09/20 12 (vinte dias úteis);
Relatórios parciais - 06 a 20/09/2012 (dez dias úteis); Relatório do Re1ator-Geral - 21 a 27/09/2012 (cinco dias úteis); Parecer Final da Comissão - 28/09 a
0411012012 (cinco dias útels).
""'''''. Em 29.08.2012, foi lido e aprovado o Requerimento nO772, de 2012, que duplica o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão: Apresentação
de Emendas - 09/08 a 04110/20 12 (quarenta dias úteis); Relatórios Parciais - 05/10 a 05/11/20 12 (vinte dias úteis); Relatório do Relator-Geral - 06 a
20/11/2012 (dez dias úteis); Parecer Final da Comissão - 21/11 a 04/12/2012 (dez dias úteis).
"''''''''''. Em 25.09.2012, foi lido e aprovado o Requerimento nO859, de 2012, que duplica o prazo para apresentação de emendas perante a Comissão:
Apresentação de Emendas - 05/10 a 05111/2012; Relatórios Parciais - 06111 a 20/11/2012; Relatório do Relator-Geral - 21111 a 27/1112012; Parecer Final
da Comissão - 28/11 a 04112/2012.
"'''''''''''''. Em 30.10.2012, foi lido e aprovado o Requerimento nO903, de 2012, que duplica o prazo para apresentação de emendas perante a Comissão:
Apresentação de Emendas - 09/08 a 04/12/2012; Relatórios Parciais - 05/12 a 11102/2013; Relatório do Relator-Geral- 12 a 26/02/2013; Parecer Fural da
Comissão - 27/02 a 12/0312013.
"''''''''''''''''. Em 28.11.2012, foi lido e aprovado o Requerimento nO1.034, de 2012, que suspende o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do
Senado nO236, de 2012.
"'''''''''''''''''''. Em 20.08.20 13, foi lido o Oficio nO39/20l3-CT Refonna Código Penal, comunicando o cumprimento da finalidade do Requerimento n° 1.034,
de 2012; a reabertura dos prazos; e a prorrogação, por mais cinco dias úteis, do prazo para apresentação de emendas.
"''''''''''''''''''''''. Em 28.08.2013, foi lido o Oficio n° 40/20 13-CT Refonna Código Penal, que solicita a prorrogação do prazo para apresentação de emendas até
o dia 13 de setembro de 2013 e, consequentemente, a recontagem dos demais prazos.
"'''''''''''''''''''''''''. Em 12.09.2013, foi lido e aprovado o Requerimento nO1.050, de 2013, que prorroga o prazo para apresentação de emendas na Comissão até o
dia 18 de outubro de 2013.
1. Em 08.08.2012, a Comissão reunida elegeu os Senadores EUIÚcio Oliveira e Jorge Viana, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente de ste colegiado,
e designou como Relator o Senador Pedro Taques (Or n' 36/2012-SSCEPI).
2. Em 14.08.2012, a Senadora Lídice da Mata é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
All1OfÚO Carlos Valadares (Or n' 100/2012-GLBAG).
3. Em 04.09.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida ao PMDB pelo PSDB (Oficios N's
172/2012-GLPSDB e 288/2012-GLPMDB).
4. Em 13 .09.2012, lido o Oficio n' 198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos termos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado da Cultura (D.O.U. n' 178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
5. Em 17.10.20 12, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Govemo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (OF. n' 13512012-GLDBAG).
6. Em 23.10.2012, o Senador João Costa é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador Gim
ArgeUo (Or n' 161/2012-BLUFOR).
7. Vago em virtude de o Senador Clovis Fecury não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador João Alberto Souza, em 5.11.2012 (Of.
GSJALB n' 0001/2012).
8. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11.2012.
9. Em 28 .11.2012, o Senador Cícero Lucena é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Or n' 240/20 12-GLPSDB).
10. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.01 .2013.
I!. Em 27.02.2013, foi lido o Oficio BLUFOR n' 36/2013 , designando o Senador João Costa, como membro suplerl1e, para compor o Bloco Parlamentar
União e Força na Comissão.
12. Vago, em razão de o Senador Luiz Henrique não pertencer mais à Comissão (Or. GLPMDB n' 132/2013).
13. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 23.04.2013.

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33033492
Fax: 61 3303 1176
E-mai!: rprado@senado.gov.br

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

64794 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

6) CT - DESTINADA A PROPOR SOLUÇÕES AO
FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DO BRASIL

Finalidade: Debater e propor soluções, no prazo de noventa dias, para o financiamento do sistema de saúde
do Brasil.
(Requerimento n° 145, de 2012, do Senador Humberto Costa)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) (3)
RELATOR: Senador Humbelto Costa (PT-PE) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV -RN) (7)
Aprovação do Requerimento:
Designação:
Prazo final:
Prazo prorrogado:

TITULARES

28/03/2012
17/04/2012
12/06/2013
09/12/2013

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Senador Humberto Costa (PI)

. Senador Wellington Dias (PI)

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Bloco Parlamentar da MaiOlia ( PMDB, PP, PSD, PV)
Senador Vital do Rêgo (PMDB)
Senador Paulo Davim (PV)

1. Senador Luiz Henrique (pMDB)

(2)

(2,4)

.

Senador Ciro Nogueira (PP)

(2,4)

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Jayme Campos (DEM)

~ . Senadora Lúcia Vânia (PSDB)

(6,')

(1)

Notas:
"'. Em 17.04.2012, foi lido o Oficio nO051 , de 2012, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Humberto Costa e Antonio
Carlos Valadares, como membros titulares; e os Senadores Wellington Dias e Vanessa Graziotin, como membros suplentes, para comporem a Comissão.
>1<>1< , Em 11 .06.2013, foi aprovado o Requerimento nO561 , de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 90 dias .
......... Prazo recontado, em virtude do disposto no § 2°, do art. 57 da CF.
*>1<"'* , Em 04 .09.2013, foi aprovado o Requerimento nO 1.029, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 90 dias .
1. Em 25 .04 .2012, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão (Of. nO43112~GLPSDB) .
2. Em 27.04.2012, foi lido o Oficio nO 095, de 2012, da Liderança do Bloco da Maioria, designando os Senadores Vital do Rêgo e Luiz Hernique, como
membros titulares; e os Senadores Paulo Davim e Ciro Nogueira, como membros suplentes, para comporem a Comissão.
3. Em 14.3 .2013, foi lido o Oficio 001l2013~ C TS , que comlll1ica a instalação da Comissão, bem como a eleição dos Senadores Vital do Rêgo e Hrunberto
Costa para Presidente e Relator, respectivamente.
4. Em 19 .03.2013, o Senador Paulo Davim é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Luiz
Henrique, que passa a ocupar a suplência (Of. GLPMDB nO116/2013).
5. Vaga cedida ao DEM.(Of. n' 107il3-GLPSDB).
6. Em 3.4.2013, o Senador Jayme Campos é designado membro titular na Comissão, em vaga cedida pelo PSDB (Of. nO 22/13~GLDEM) .
7. Em 4.4.20 13, foi lido o Oficio 002l2013~ C TS, que comunica a eleição do Senador Psulo Davim para Vice~Presidente nesse colegiado.

Secretário(a): Keny Cristina Rodrigues martins
Telefone(s): 061 33033501
Fax: 061 33031176
E-mai1: sscepi@ssenado.leg.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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7) CT - MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - PLS 281, 282 E 283/2012 (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar os Projetos de Lei do Senado nOs 281, 282 e 283, de 2012, que propõem alterações
no Código de Defesa do Consumidor.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)
Designação:
Instalação:
Apresentação de Emendas - prazo final:
Relatórios Parciais - prazo final:
Relatório do Relator-Geral- prazo final:
Parecer Final da Comissão - prazo final:

15/08/2012
30/08/2012
07/08/2013
02/10/20 13
30/10/2013
28/11/2013

SUPLENTES

TITULARES

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Senador Renan Calheiros (pMDB)
Senador Ricardo Ferraço (pMDB)

. Senador Romero Jucá (pMDB)
. VAGO (7)

VAGO

.

(9)

Senador Sérgio Souza (PMDB)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
· Senador Eduardo Lopes (PRE)

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)
Senador Rodrigo Rollemberg (PSB)

(2,11)

· Senador Paulo Paim (PI)
3. Senador Delcídio do Amaral (PI)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Paulo Bauer (PSDB)
Senador Wilder Mor81S (DEM)

· Senador Cyro Miranda (PSDB)
· VAGO (5)

Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (pSC)
Senador Fernando Collor (PIB)
Senador Antonio Carlos Rodrigues (PR)

I . Senador Gim (PIB)

· VAGO

(6)

(8,10)

(3 ,4,1)

Notas:
"'. Em 15.08.2012, foi lido o Oficio nO188/2012-GLPMDB, desigrurndo os Senadores Renan Calheiros, Ricardo Ferraço e Casildo Maldaner como
membros titulares, e os Senadores Romem Jucá, Tomás Correia e Sérgio Souza como membros suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
"'>I<. Em 15.08.2012, foi lido o Oficio nO99/2012-GLDBAG, designando o Senador Antonio Carlos Valadares, a Senadom Marta Suplicy e o Senador
ROOrigo Rollemberg como membros titulares, e os Senadores Cristovam Buarque, Paulo Paim e Delcídio do Amaral como membros suplentes do Bloco de
Apoio ao Governo na Comissão.
***. Em 15.08.2012, foi lido o Oficio nO74/20 12-BLURFORSF, designando os Senadores Eduardo Amorim e Fernando Collor como membros titulares, e
os Senadores Gim Argello e Mozarildo Cavalcanti como membros suplentes do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão.
****. Em 15.08.2012, foram lidos os Oficios nOs 124/2012-GLPSDB e 4212012-GLDEM, designando os Senadores Paulo Bauer e Wilder Morais como
membros titulares, e os Senadores Cyro Mimnda e Clovis Fecury como membros suplentes do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão.
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"''''''' ''''''. Há wna vaga de membro titular e wna vaga de membro suplente não ocupadas na Comissão, a serem compartilhadas pelo Bloco Parlamentar da
Maioria e o Bloco de Apoio ao Governo, nos tennos do art. 374 do Regimento Interno e com base na proporcionalidade partidária.
"''''''''''''''''. Em 30.08.2012, ocorreu a instalação da Comissão, a eleição dos Senadores Rodrigo Rollemberg e Paulo Bauer para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, e a designação, como Relator, do Senador Ricardo Ferraço (Of. nO040/12-SSCEPI).
"'''''''''''''''''''. Em 04.09.20 12, a Presidência fixa o calendário de tramitação da Comissão: Apresentação de Emendas - 31/08 a 28/09/2012 (vinte dias úteis);
Relatórios parciais - 10 a 15/10/20 12 (dez dias úteis); Relatório do Relator-Geral- 16 a 22110/20 12 (cinco dias úteis); Parecer Final da Comissão - 23 a
29110/2012 (cinco dias úteis).
"''''''''''''''''''''''. Em 12.09.20 12, foi lido e aprovado o Requerimento nO823, de 2012, que duplica o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão:
Apresentação de Emendas - 28/09 a 29/1 0120 12 (quarenta dias úteis); Relatórios Parciais - 30/10 a 28/1112012 (vinte dias úteis); Relatório do
Relator-Geral- 29/11 a 1211212012 (dez dias úteis); Parecer Final da Comissão - 13/1212012 a 05/0212013 (dez dias úteis).
"'''''''''''''''''''''''''. Em 17.10.2012, foi lido e aprovado o Requerimento nO884, de 2012, que duplica o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão:
Apresentação de Emendas - 30/10 a 2811112012 (total: sessenta dias úteis); Relatórios Parciais - 29/11112 a 20/0212013 (total: trinta dias úteis); Relatório
do Relator-Geral- 21102 a 13/03/2013 (total: quinze dias úteis); Parecer Final da Comissão - 14/03 a 04/04/20 13 (total: quinze dias úteis).
"''''''''''''''''''''''''''''. Em 27.11.2012, foi lido e aprovado o Requerimento nO1.016, de 2012, que duplica o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão:
Apresentação de Emendas - 29/11112 a 510212013 (total: oitenta dias úteis); Relatórios Parciais - 5/02 a 5/04/2013 (total: quarenta dias úteis); Relatório do
Relator-Geral- 8/04 a 6/0512013 (total: vinte dias úteis); Parecer Final da Comissão - 7/05 a 04/06/2013 (total: vinte dias úteis).
"'''''''''''''''''''''''''''''''. Em 05.02.2013, foi lido e aprovado o Requerimento nO14, de 2013, que suspende os prazos da Comissão para realização de audiência
pública e diligências.
"''''''''''''''''''''''''''''''''''. Em 06.08.20 13, foi lido o Oficio nO37/2013-CTCDC, comwUcando o cumprimento da finalidade do Requerimento nO14, de 2013, que
suspendeu os prazos previstos no art. 374 do RISF, que voltam acorrer a partir desta data.
1. Em 13.09.2012, lido o Oficio n° 198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado da Cultura (D.O.U. n' 178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
2. Em 25.09.2012, o Senador Cristovam Buarque deixa de ocupar vaga da suplência do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n°
119/2012-GLDBAG).
3. Em 17.10.2012, o Bloco de Apoio ao Governo cede a vaga de titular deixada pela Senadora Marta Suplicy ao Bloco Parlamentar União e Força (Of. nO
130/2012 - GLDBAG).
4. Em 30 .10.2012, o Senador Antonio Carlos Rodrigues é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Corrussão (Or. n'
164/20 12-BLUFOR).
5. Vago em virtude de o Senador Clovis Fecury não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Alberto Souza, em 5.11.2012 (Of.
GSJALB n' 000112012).
6. Em 6.11.2011 , foi lido o or 214/12-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado a substituição do seu nome parlamentar "Senador
Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
7. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11 .2012.
8. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121 dias,
confonne o Requerimento nO1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
9. Em 20 .03.2013, vago em razão de o Senador Casildo Maldaner não compor mais a Comissão (Or GLPMDB n' 115/2013).
10. Em 14.05.2013, o Senador Mozarildo Cavalcanti deixa de integrar a Comissão (Or 110/20 13-BLUFOR).
11. Em 15.05.2013, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Or GLDBAG n' 8212013).

Secretário(a): Will de Moura Wanderley
Telefone(s): 61 33033514
Fax: 61 33031176
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8) COMISSÃO DE JURISTAS COM A FINALIDADE DE
REALIZAR ESTUDOS E PROPOR ATUALIZAÇÃO DA LEP
Finalidade: Realizar estudos e propor a atualização da Lei de Execuções Penais - LEP (Lei nO 7.210, de
1984), no prazo de 60 (sessenta) dias.
(Requerimento n° 848, de 2012, do Senador José Sarney, aprovado em 30.10.2012)
Número de membros: 16
PRESIDENTE: Sidnei Agostinho Beneti
RELATORA: Maria Tereza Uille Gomes

(1)

Designação:
Instalação:
Prazo final:
Prazo prorrogado:

22/11/2012
04/04/2013
02/06/2013
30/09/2013

MEMBROS
Sidnei Agostinho Beneti
Gamil Foppel EI Hireche
Carlos Pessoa de Aquino
Edemundo Dias de Oliveira Filho
Denis de Oliveira Praça
Maria Tereza Uille Gomes
Marcellus Ugiette
Roberto Charles de Menezes Dias
Técio Lins e Silva
Luís Alexandre Rassi
Sergio Alexandre Meneses Habib
Marco Aurélio Belizze
Maurício Kuehne
Augusto Eduardo de Souza Rossini
Luciano Losekann
Nídea Rita Coltro Sarei

Notas:
*. Em 29.05.2013, foi aprovado o Requerimento nO476, de 2013, que prorroga os tmbalhos da Comissão por mais 120 dias; e amplia em 5 o quantitativo
de vagas da Comissão .
..... Prazo recontado, em virtude do disposto no § r, do art. 57 da CF.
1. Em 10.05.2013, a Comissão rellllida designou como Relatam a DoutoraMaria Tereza Uille Gomes (Of. 15/2013 - SSCEPI).

Secretário(a): REINILSON PRADO
Telefone(s): 33033492
Fax: 33031176
E-mail: rprado@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações · 3303·3325/3572/7279
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9) COMISSÃO DE .ruRISTAS COM A FINALIDADE DE ELABORAR
ANTEPROJETO DE LEI DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO
Finalidade: Elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e Mediação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
(Requerimento n° 702, de 2012, do Senador Renan Calheiros, aprovado em 29.08.2012, aditado
pelo Requerimento nO 854, de 2012, do Senador Renan Calheiros, aprovado em 30.10.2012)
Número de membros: 23

PRESIDENTE: Luis Felipe Salomão
Designação: 2211112012
Instalação: 03/04/2013
Prazo final: 30/09/2013

MEMBROS
Luis Felipe Salomão
Marco Macie l
José Antônio Fichtner
Caio Cesar Rocha
José Rogério Cruz e Tucci
Marcelo Rossi Nobre
Francisco Antunes Maciel Müssnich
Tatiana Lacerda Prazeres
Adriana Braghetta
Carlos Alberto Cannona
Eleonora Coelho
Pedro Paulo Guerra de Medeiros
Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski
Francisco Maia Neto
Ellen Gracie Northileet
André Chateubriand Pereira Diniz Martins
José Roberto de Castro Neves
Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira
Walton Alencar Rodrigues
Roberta Maria Rangel
Eduardo Pellegrini de Arruda Alvim
Adacir Reis
Notas:
"'. Em 28.11.2012, aprovado o Requerimento nO1.022, de 2012, que amplia em 4 o quantitativo de vagas da Comissão.
"'>I< . Em 27.03.20 13, aprovado o Requerimento nO216, de 2013 , que amplia para 20 o quantitativo de vagas da Comissão.
"'''''''. Em 17.04.2013, aprovado o Requerimento nO262, de 2013, que amplia para 22 o quantitativo de vagas da Comissão.
"" '''''''. Em 07.05.2013, aprovado o Requerimento nO355, de 2013 , que amplia para 23 o quantitativo de vagas da Comissão.
""'"'' """. Prazo recolltado, em virtude do disposto no § 2°, do art. 57 da CF.

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

64799

10) COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHARA
CRISE NA FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL
Finalidade: Acompanhar, no prazo de noventa dias, a crise institucionalizada na Federação Paraense de
Futebol - FPF, assegurada a participação de dois membros da região Norte do País.
(Requerimento n° 930, de 2012, do Senador Mário Couto)
Número de membros: 6 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Mário Couto (PSDB-PA)

(7)

Aprovação do Requerimento: 2811112012
Instalação: 17/04/2013
Prazo final: 16/07/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Senador Jarbas Vasconcelos (pMDB)
Senador Roberto Requião (PMDB)

(4)

. Senador Ivo Cassol (PP)

(4)

(6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Senador Mário Couto (PSDB)

1. VAGO

(1)

(1 .9.3)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB )
VAGO

1Senador Magno Malta

(5 .8)

(PR)

(2)

Notas:
1. Em 26.02.2013, foi lido o Oficio GLPSDB nO4/2013, designando o Senador Mário Couto como membro titular e o Senador FlexaRibeiro como
membro suplente para compor o Bloco Parlamentar Minoria na Comissão.
2. Em 26.02.2013, foi lido o Oficio BLUFOR nO208/2012, designando Magno Ma1tacomo membro suplente, para compor o Bloco ParlameniarUnião e
Força na Comissão.
3. Em 09.04.2013, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
F1exa Ribeiro (Of. n' 116/2013-GLPSDB).
4. Em 10.04.2013, foi lido o Oficio GLPMDB nO149/2013, designando o Senador Jarbas Vasconcelos como membro titular e o Senador Ivo CassoI como
membro suplente para compor o Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
5. Em 16.04.2013, o Senacbr Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão(Of. nO
9212013-BLUFOR).
6. Em 16.04.2013, o Senador Roberto Requião é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão(Of. nO15212013-GLPMDB).
7. Em 17.04.2013, a Comissão reunida elegeu o Senador Mário Couto como Presidente deste colegiado (Of. nO001120 13-CTEFPF).
8. Em 14.05.2013. o Senador Mozarildo Cavalcanti deixa de integrar a Comissão (Of. 109/2013-BLUFOR).
9. Em 07.08.2013, vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do tinIar, Senador João Ribeiro.

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33033492
Fax: 61 33031176
E-mail: sscepi@senado.leg.br

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
lnfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/357217279
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11) COMISSÃO DE JURISTAS RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
DE ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO COMERCIAL
Finalidade: Elaborar anteprojeto destinado a substituir o Código Comercial que contemple, inclusive, a
legislação correlata passível de codificação, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
(Ato do Presidente nO 13, de 2013)

Número de membros: 19

PRESIDENTE: João Otávio de Noronha
VICE-PRESIDENTE: Alfredo de Assis Gonçalves Neto
RELATOR: Fábio Ulhoa Coelho
Instalação: 07/05/2013
Prazo final: 03/11/2013

MEMBROS
João Otávio de Noronha
Fábio Ulhoa Coelho
Alfredo de Assis Gonçalves Neto
Amoldo Wald
Bruno Dantas Nascimento
Cleantho de Moura Rizzo Neto
Clóvis Cunha da Gama Malcher Filho
Daniel Beltrão de Rossiter Correia
Eduardo Montenegro Serur
Felipe Lückmann Fabro
Jairo Saddi
Marcelo Guedes Nunes
Mareio Souza Guimarães
Newton de Lucca
Osmar Brina Corrêa-Lima
Paulo de Moraes Penalva Santos
Ricardo Lupion Garcia
Tiago Asfor Rocha Lima
Uinie Caminha

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 13, de 2013
PRAZOS
Notas:
"'. Prazo recontado, em virtude do disposto no § 2°, do art 57 da CF.
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12) CT - MODERNIZAÇÃO DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI N° 8.666/1993)
Finalidade: Atualizar e modemizar a Lei nO8.666, de 21 de junho, de 1993, no prazo de 60 (sessenta) dias.
(Ato do Presidente n° 19, de 2013)
Número de membros: 8
PRESIDENTE: Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB)
RELATOR: Senadora Kátia Abreu (PSD-TO)
RELATOR REVISOR: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)
Ato do Presidente do Senado Federal:
Instalação:
Prazo final:
Prazo final prorrogado:

MEMBROS
Senador Vital do Rêgo (PMDB)
Senadora Kátia Abreu (PSD)
Senador Waldemir Moka (PMDB)
Senador Francisco Dornelles (PP)
Senador Eduardo Suplicy (PT)
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Senador Annando Monteiro (PTB)
Senador Wilder Morais (DEM)

CALENDÁRIO DE TRAMITAÇÃO DO
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL 19, de 2013
PRAZOS
Notas:
*, Em 13 .06.2013, ocorreu a instalação da Comissão, nos termos do Of. 001/20 13-CTLTCON.
"''''. Em 2.7.2013, foi publicado o Ato do Presidente nO 28, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 60 dias .
....... Prazos recontados, em virtude do disposto no § 2°, do art. 57 da CF.

Secretário(a): Keny Cristina Rodrigues Martins
Telerone(s): 61 33033501
Fax: 61 33031176
E·mail: sscepi@senado.leg.br

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

28/05/2013
13/06/2013
12/08/2013
11110/2013
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (58)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Souza (PMDB-PR)

TITULARES

(58)

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Delcídio do Amaral (PT)

1. Pedro Taques (PDT)

(10,14,61)

Eduardo Suplicy (PT)

2. Walter Pinheiro (PT)

(33)

José Pimentel (PT)

3. Arribal Diniz (PT)

(IO,9)

(42 ,41)

4. Eduardo Lopes (PRB)

Humberto Costa (PT)

(57)

5. Jorge Viana (PT)

Lindbergh Farias (PT)
(46,47,34 ,35 ,70)

Cristovarn Buarque (PDT)

(70,8)

6. Acir Gurgacz (PDT)

Rodrigo Rollemberg (PSB) (65,62)

7. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Vanessa Grazziotin (PCdoB)

8. Inácio Arruda (PCdoB)

!

9. Randolfe Rodrigues (PSO L)

Eduardo Braga (PMDB)

l. Casildo Maldaner (PM DB)

(60)

Sérgi o Souza (PMDB)

(60)

Valdir Raupp (PMDB)

(49,50,37~6 ,6O,73)

2. Ricardo Ferraço (PMDB)
3. VAGO

Vital do Rêgo (PMDB)

(60)

5. Waldemir Moka (PMDB)

(60,63)

6. Clésio Andrade (PMDB)

7. Ana Amélia (PP)

(60)

Kátia Abreu (PSD)

(20 ,18,12,11 ,60)

(60 ,63)

(60)
(27,26,3,16,7,60)

(60)

8. Ciro Nogueira (PP)

(60)

Francisco Dornelles (PP)

(22,17 ,60)

(60)

Romero Jucá (PMDB)
Luiz Hemique (PMDB)

(29)

(60)

4. Eunicio Oliveira (PMDB)

(64,60)

Roberto Requião (PMDB)

(62,66)

(69)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)

Ivo Cassol (PP)

(13,68)

(60)

9. Benedito de Lira (PP)

(5 ,60)

!

(59,60,44,43,25 ,55 ,23)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Cyro Miranda (PSDB)

(1,56)

(56)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)

(56)

2. Aécio Neves (PSDB)

(2 ,56)

Alvaro Dias (PSDB) (56)

3. Paulo Bauer (PSDB)

(56)

José Agripino (DEM)

4. Lúcia Vânia (PSDB)

(31 ,32 ,30)

Jayme Campos (DEM)

5. Wilder Morais (DEM)

(30,79)

(4,40 ,15)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Armando Monteiro (PTB)

1. Gim (PTB)

(67)

João Vicente Claudino (PTB)

(78,67 ,74)

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

(29,45)

(67,74)

2. Alfredo Nascimento (PR)

(48 ,78,67 ,75)

Setembro de 2013

Blairo Maggi (PR)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

3. Eduardo Amorim (PSC)

(67,53)6 ,27,28)

Antonio Carlos Rodrigues (PR)

(54 ,67 ,6)

4. Vicentinho Alves (PR)
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(38 ,39,51 ,52 ,71 ,72 ,6' ,76)
(67,77)1)

Notas:
"'. Em 08.02.2011 , foi lido o Oficio nO1, de 2011 , da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular, e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CAE.
"'>I<. Os Líderes do PSDB e do DEM cornlllicam aforrnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"'' '>I<. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO22, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como
membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Aloysio Nlliles e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CAE.
"" ' ''''''. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO15, de 2011, da Liderança do P1B, designando os Senadores Armando Monteiro e João Vicente Claudino como
membros titulares; e os Senadores Fernando Collor e Gim Argello como membros suplentes, para comporem a CAE.
"" ' ''' ''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO51, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Casildo Maldaner, Eduardo Braga, Valdir
Raupp, Roberto Requião, Eunício Oliveira, Luiz Henrique, Lobão Filho, Francisco Dornelles e Ivo Cassol como membros titulares; e os Senadores Vital
do Rêgo, Wilson Santiago, Romero Jucá, Ana Amélia, Waldemir Moka, Gilvam Borges, Benedito de Lira e Ciro Nogueira como membros suplentes, para
comporem a CAE.
"''''''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO12, de 2011 , da Liderança do DE:\1, designando os Senadores José Agripino e Demóstenes Torres como
membros titulares; e o Senador Jayme Campos e a Senadora Kátia Abreu como membros suplentes, para comporem a CAE.
"'''''''''''''''''''. Em 22.02.20 11 , foi lido o Oficio nO16, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Delcídio
Amaral, Eduardo Suplicy, Gleisi Hoffrnann, Humberto Costa, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, João Ribeiro, Acir Gurgacz, Lídice da Mata e Vanessa
Grazziotin como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Ângela Portela, Marta Suplicy, Wellington Dias, Jorge Viana, Blairo Maggi,
Vicentinho Alves, Pedro Taques, Antonio Carlos Valadares e Inácio Arnlda como membros suplentes, para comporem a CAE.
"''''''''''''''''''''''. Os Líderes do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF,
lido na sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
"''''''' "'''' "''''''' "'. Nova propordonalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013) "A Presidência comunica aos Srs. Líderes que ~ tendo em vista
o Ondo nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solidtação de aj uste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria~Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PT, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da propordonalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resuitado dennitivo das eleições de 2010, em virtude da retotalização de votos pela Justiça Eleitoral e da dedsão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidênda, dando cumprimento a este critério estabeleddo pelas Lideranças, solicita aos Srs. Líderes que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"''''''' "'''' "''''''' "''''. Bloco Parlamentar da Maioria: 9 titulares e 9 suplentes. Bloco de Apoio ao Governo: 9 titulares e 9 suplentes. Bloco Parlamentar
:Minoria: 5 titulares e 5 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 4 titulares e 4 suplentes.
1. Em 23.03.2011, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDBIDEM na Comissão (Of. nO
059/11~GLPSDB), em substituição ao Senador Aécio Neves.
2. Em 23.03.2011, o Senador Aécio Neves é designado membro sumplente do Bloco ParlamentarPSDBIDEM na Comissão (Of. nO059/11~GLPSDB), em
substituição ao Senador Aloysio N1.llles Ferreiro.
3. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou~se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
confonne RQS n° 291/2011 , deferido na sessão de 29.03.11.
4. Em 05.04.2011, a Senadora Maria do Canno Alves é designada membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDBIDEM) na Comissão (Of. nO
033/11~GLDEM) , em substituição à Senadora Kátia Abreu.
5. Em 06.04.2011, o Senador Ricardo Ferraço é designado membro suplente do Bloco Parlamentar (pMDBIPP/PMNIPSCIPV) na Comissão (of. n'
103/20 11- GLPMDB).
6. O Senador João Ribeiro licenciou~se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo periado de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, confonne
Requerimento nO472/20 11, aprovado na sessão de 03.05.11.
7. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDBIPPIPSC/PMNIPV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Of. n' 14112011-GLPMDB).
8. Em 26.05.2011, o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Pedro Taques (Ofn' 66/2011-GLDBAG).
9. Em 08.06.2011, lido oficio da Senadora Gleisi Hoffrnann comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.D . n' 109, Seção 2, de 8 de junho de 20 lI ).
10. Em 28.06.2011 , em substituição à Senadora Gleisi Hoff.rnann, o Senador José Pimentel é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Govemo na
Comissão, deixando de ocupar a suplência (Ofn' 079/2011-GLDBAG).
11. Em 12.07.2011 , o Senador Ivo Cassollicenciou~ se nos tennos do art. 43, incisos I e Il, do Regimento lntemo, por 126 dias, a partir de 13.07.11 ,
conforme RQS n' s 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
12. Em 14.07.20 lI , o Senador Reditario Cassol é designado tilular do Bloco Parlamentar da Maioria (pMDBIPPIPSC/PMNIPV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Of. n' 223/20 11-GLPMDB).
13. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. 1" 056/2011 -GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
14. Em 18.08.2011 , o Senador Zeze PerreUa é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n' 104/2011 - GLDBAG).

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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15. Em 05.10.20 11, em substituição à Senadora Maria do Canno Alves, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Minoria na Comissão.(Ofn' 060/2011-GLDEM).
16. Em 06.10.20 11, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovruti Borges (OF. n' 271/2011 - GLPMDB).
17. Em 08.11.20 11, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
18. Em 14.11.2011, vago em razão do ténnino do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassllllção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Or n' 656/2011 -GSICAS).
19. Nos tennos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
20. Em 16.11.2011 , o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB n' 294/2011).
21. Em 23.11.20 11 , o Senador Alfredo Nascimento é designado membro suplente do PR na Comissão, em decorrência de novas indicações do Partido
(Or Leg. 017/2011 GLPR).
22. Em 28.11.20 11 , foi lido o Oficio n° 298-20 ll -GLPMDB, comllllicando o remanejamento do Senador Sérgio Souza, da 6a para a 2"" suplência do Bloco
Parlamentar da Maioria na Comissão.
23. Em 28.12.20 11 , vago em virtude de a Senadora Marinor Brito ter deixado o mandato.
24. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nO6/2012-GLPSD , comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
25. Em 16.02.2012, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do PSDIPSOL na Comissão (Or n' 6/2012 - GLPSD).
26. Em 20.03.2012, o Senador Clésio Andrade comllllicou ao Senado sua filiação partidária ao PMDB (Of.GSCAND nO91/2012, lido na sessão desta
daia).
27. Em 20.03.20 12, o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of.GLPMDB nO32/2012).
28. Em 21.03.2012, o Senador AnlÔltio Russo é designado membro titular do PR na Comissão (Or n' 004/2012-GLPR).
29. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Anlorim commticando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar daMaioria; foi
lido também o OF. N' 004/2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar Uinão e Força e da Liderança do PSC, commticando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
30. Em 17.4.2012, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão, ficando a vaga de suplente a ser indicada posterionnente (Of. n° 20/20 12-GLDEM).
31. Em 25.04.2012, a Liderança do DEM cede uma vaga de suplente na Comissão ao PSDB (OF. N' 027/12-GLDEM).
32. Em 25.04.20 12, a Senadora Lúcia Vânia é designada membro suplente na Comissão em vaga cedida pelo DEM (Or n' 48/12-GLPSDB).
33. Em 22.05.20 12, o Senador Walter Pinheiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Ângela PorteI a (Or n' 073/20 12-GLDBAG).
34. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e TI, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29.06.12, confonne os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.
35. Em 04.07.2012, o Senador Assis Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Acir
Gurgacz (Ofn' 089/2012-GLDBAG).
36. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e lI, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, confonne os
Requerimentos n' s 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
37. Em 10 .08.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. GLPMDB n' 181/2012).
38. Senador Blairo Maggi licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e TI, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08.12, confonne os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
39. Em 09.08.20 12, o Senador Cidinho Santos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Blairo Maggi (OF. N' 075/20 I2IBLUFORlSF).
40. Em 29.08.20 12, é lido o Or. n' 046112-GLDEM , designando o Senador Wilder Morais como membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão, a partir de 10 .09.2012, em substituição ao Senador Clovis Fecury.
41 . Em 13.09.2012, lido o Ofi cio nO198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado da Cultura (D.O.U. n' 178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
42. Em 14.09.2012, o Senador A..nibal Diniz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (Ofn' 109/20 12-GLDBAG).
43. Em 02.10.20 12, a Senadora Kátia Abreu licenciou-se nos termos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 02.10.2012,
conforme RQS n' 869/2012, deferido na sessão de 01.10.2012.
44. Em 16.10.2012, o Senador Marco Antônio Costa é designado membro titular do PSD/PSOL na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu
(Or n' 55/20 12 - GLPSD).
45. Em 17.10.2012, foi lido o Ofi cio n' 115/20 12-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicentinlio Alves e João Costa, conamicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
46. Vago em virtude de o Senador Assis Gurgacz não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Acir Gurgacz, em 30.10.2012 (Of.
GSAGUR- I72nO 12).
47. Em 30. 10.20 12, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Assis
Gurgacz (Or. n' 139/2012 - GLDBAG).
48. Em 6.11.2011 , foi lido o Of. 214112-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado a substituição do seu nome parlamentar "Senador
Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
49. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11.2012.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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50. Em 23.11.20 12, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nO361/2012).
51. Em 17.12.2012, vago em razão do ténnino do mandato do Senador Cidinho Santos, em face da reassunção do membro titular, Senador Blairo Maggi.
52. Em 17.12.2012, o Senador Blairo Maggi é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. N°
213/2012-BLUFOR).
53. Senador Antonio Russo licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 180 dias, a partir de 22.01.2013, confonne
Requerimento nO1/2013, aprovado no dia 30.0 1.2013.
54. Em 08.02.20 13, o Senador João Ribeiro licenciar-se-ános tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, no período do dia 08 de fevereiro a 08 de
jl.mho de 2013, confonne RQS nO44/2013, deferido na sessão de 06.02.13.
55. Em 07.02.20 13, a Senadom Kátia Abreu é designada membro titular do PSDIPSOL na Comissão, em substituição ao Senador Marco Antônio Costa
(OFÍCIOS n' s 012 e O13/2013-GLPSD).
56. Em 07.02.2013, são designados paro integrarem a Comissão, nas vagas destinadas ao PSDB: Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Alvaro Dias e Cyro
Miranda, como membros titulares; e Senadores Aécio Neves, Flexa Ribeiro e Paulo Bauer, como membros suplentes (Oficio nO007/13-GLPSDB).
57. Em 07.02.2013, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na COlnissão, em substituição ao Senador
WellingtonDias (Or. n' 012/2013 - GLDBAG).
59. O Partido Social Democrático (PSD) passa a integrar o Bloco Parlamentar da Maioria, confonne OF. GLPMDB n' 032/20 13, lido na sessão de
19.02.2013.
58. Em 26.02.2013, a COInissão reunida elegeu os Senadores Lindbergh Farias e Sérgio Souza Presidente e Vice -Presidente, respectivamente, deste
colegiado (OF. n' 007/2013 - CAE).
60. Em 26.02.20 13, foram lidos os Oficios GLPMDB n' 36 e 64/2013, designando os Senadores Eduardo Braga, Sérgio Souza, Jader BarbaJlio, Lobão
Filho, Vital do Rêgo, EUlÚcio Oliveira, Luiz Henrique, Ivo Cassol, Francisco Dornelles e a SenadoraKátia Abreu como membros titulares e os Senadores
Casildo Maldaner, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Romero Jocá, Waldemir Moka, Clésio Andrade, a Senadora Ana Amélia, os Senadores Ciro
Nogueim e Benedito de Lira como membros suplentes para comporem o Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
61. Em 26.02.2013, o Senador Pedro Taques é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Zeze Perrella
(Or. n' 17/2013-GLDBAG).
62. Em 27.02.20 13, o Senador AntOlUO Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à
Senadora Udice da Mata, que passa a ocupar sua suplência (Or. GLDBAG n' 023/2013).
63. Em 27.02.20 13, o Senador Romero Jucá é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eunicio Oliveira, que passa a ocupar a suplência (Or GLPMDB n' 074/2013)
64. Em 12.03.2013, o Senador Roberto Requião é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Lobão Filho (Or GLPMDB n' 113/2013).
65. Em 14.03.2013, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Anloino Carlos Valadares (Or GLDBAG n' 46/20 13).
66. Em 14.03.2013, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à
Senadora Lídice da Mata (OI. GLDBAG n' 46/20 13).
67. Em 19.03.2013, são designados membros titulares os Senadores Annando Monteiro, Gim, Blairo Maggi e Antonio Carlos Rodrigues, e membros
suplentes os Senadores João Vicente Claudino, Eduardo Amorim, João Costa e Alfredo Nascimento para integrarem o Bloco Parlamentar União e Força
na Comissão (Or BLUFOR 42/20 13).
68. Em 20.03.2013, o PSOL passa ainlegrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos termos do Oficio GSRR n' 43/2013).
69. Em 07.02.20 13, o Senador Randolfe Rodrigues é confirmado membro suplente do PSDIPSOL na Comissão (Or. 0012120 13-GLPDSB).
70. Em 27.03.20 13, o Senador Cristovam Buarque é designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo em substituição ao Senador Acir
Gurgacz, que passa a ocupar a suplência na Comissão (Or. n' 57/20 13-GLDBAG).
71 . Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Vicentinho Alves, em 23.04 .2013.
72. Em 23.04.2013, o Senador Vicentinho Alves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. n°
88/2013-BLUFOR)
73. Em 24.04.20 13, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Jader
BarbaJlio (Or. 165/2013-GLPMDB).
74. Em 7.5.2013, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador Gim, que
passa a ocupar a primeira suplência na Comissão (Or 102/20 13-BLUFOR).
75. Em 7.52013, o Senador João Vicente Claudino passa a ocupar a segunda suplência na Comissão (Or 102l2013-BLUFOR)
77. Em 7.52013, o Senador Viceminho Alves passa a ocupar a quarta suplência na Comissão (Or. 102120 I 3-BLUFOR)
76. Em 7.52013, o Senador Eduardo Amorirn passa a ocupar a terceira suplência na Comissão (Or. 102120 13-BLUFOR)
78. Em 08.05.20 13, o Senador João Vicente Claudino é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Alfredo Nascimento, que passa a ocupar a vaga de membro suplente (Of. 104/2013BLUFOR).
79. 3. Em 13 .09.2013, o Senador Jayme Campos licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso n, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme o
Requerimento n° 1.047, de 20 13, aprovado na sessão de 10 .09.2013 .
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANEl'ITE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nO 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS)

(2)

Instalação: 09/07/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
Walter Pinheiro (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Inácio Arruda (PCdoB)

2. Acir Gurgacz (PDT)

Randolfe Rodrigues (PSOL)

3. Eduardo Lopes (PRB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
1. Benedito de Lira (PP)

Ana Amélia (PP)
Casildo Maldaner (PMDB)

2. Kátia Abreu (PSD)

Waldemir Moka (PMDB)

3. Jader Barbalho (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Alvaro Dias (PSDB)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

Wilder Morais (DEM) (1)

2. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )

11.

João Vicente Claudino (PTB)

Eduardo Amorim (PSC)

Notas:
1. Em 30.4.2013, o Senador Wilder Morais é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão, em substituição ao Senador José
Agripino (OF. 90/2013-CAE)
2. Em 09.07.2013, a Senadora Ana Amélia e o Senador Waldemir Moka foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, na Subcomissão (Of.
n' 183/2013-CAE).
"'. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de lO.02.2011 ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"''''. Em 16.4.2013, foi lido o Oficio 85/20 13-CAE, que comunica a designação dos Senadores Walter Pinheiro, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues,
como titulares, e dos Senadores Delcídio do Amaral, Acir Gurgacz e Eduardo Lopes, como suplentes, do Bloco de Apoio ao Governo; da Senadora
Ana Amélia e dos Senadores Casildo Maldaner e Waldemir Moka, como titulares, e da Senadora Kátia Abreu e dos Senadores Benedito de Lira e Jader
Barbalho, como suplentes, do Bloco Parlamentar da Maioria; dos Senadores Alvaro Dias e José Agripino, como titulares, e da Senadora Lúcia Vânia e
do Senador Aloysio Nunes Ferreira, como suplentes, do Bloco Parlamentar Minoria; e do Senador João Vicente Claudino, como membro titular, e do
Senador Eduardo Amorim, como suplente, do Bloco Parlamentar União e Força na Subcomissão.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vila
Telefone(s): 3303-4605/3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae~senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
lnfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/357217279
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1.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nO 1/2011, com o objetivo de avaliar a funcionalidade do
Sistema Tributário Nacional.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
Instalação: 26/04/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Govemo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Delcídio do Amaral (PT)

li. Antonio Carlos Valadares

(l ,6)

(PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Benedito de Lira (PP)

(1)

(4,3)
(2)

1. Sérgio Souza (PMDB)

(8)

2. Roberto Requião (PMDB)

Luiz Hemique (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )

li. Aloysio Nunes Ferreira

Cyro Miranda (PSDB) (7)

Armando Monteiro (PTB)

(PSDB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )
11. Antonio Carlos Rodrigues (PR)

Notas:
1. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N° 056/20 l1-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
2. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim com1ll1icando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlrnnentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco ParlrnnentarUnião e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
3. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29.06.12, conforme os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.
4. Em 04.07.2012, vago em virtude de o Senador Acir Gurgacz não pertencer mais à CAE (Of. nO 089/2012 - GLDBAG).
5. Em 13.09.2012, lido o Oficio nO 198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos termos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado da Cultura (D.O.U. nO 178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
6. Em 12.03.2013, vago em virtude da solicitação contida no OF. nO 014/2013 -CAE.
7. Em 23.04.2013, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador F1exa
Ribeiro (Of. 87/2013·CAE).

8. Em 25.06.2013, o Senador Benedito de Lira é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (OF. n' 165/20 13.PRESIDÊNCIAlCAE).
*. Em 3.6.2011, foi lido o Oficio 173/2011-CAE, que comunica a instalação da Subcomissão em 26.4.2011, bem como a eleição dos Senadores Aloysio

NlUles Ferreira e José Pimental para Presidente e Vice-Presidente, respectiVillllente.
**. Em 16.4.2013, foi lido o Oficio 82/20 13-CAE, que comunica a designação do Senador Delcídio do Amaral como membro titular e do Senador
Antonio Carlos Valares como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo, dos Senadores Francisco Dornelles e Luiz Hemique como membros
titulares e dos Senadores Sérgio Souza e Roberto Requião como membros suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria, do Senador Flexa Ribeiro como
mebro titular e do Senador Aloysio NlUles Ferreira como membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria, e do Senador Armando Monteiro como
membro titular e do Senador Antonio Carlos ROOrigues como membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Su1x:omissão.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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1.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E DO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nO7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
José Pimentel (PT)

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
11. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Varressa Grazziotin (PCdoB)

Sérgio Souza (PMDB)

Bloco Parlamentar da Maiolia ( PMDB, PP, PSD, PV)
1. Ciro Nogueira (PP)
2 Eunício Oliveira (PMDB)

Paulo Bauer (PSDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
11. Wilder Morais (DEM)
Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )
11. Blairo Maggi (PR)

Armando Monteiro (PTB)

Notas:
"'. Em 16.4.2013, foi lido o Oficio 83/2013-CAE, que comwIica a designação do Senador José Pimentel e da Senadora Vanessa Grazziotin como membros
titulares e do Senador Rodrigo Rollemberg como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo, do Senador Sérgio Souza como membro titular e dos
Senadores Ciro Nogueira e EUlÚCio Oliveira como membros suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria, do Senador Paulo Bauer como mebro titular e
do Senador Wilder Morais como membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria, e do Senador Annando Monteiro como membro titular e do Senador
Blairo Maggi como membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Subcomissão.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vilo
Telefone(s): 3303-4605/3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mai!: scomcae:fYsenado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRI\TAR DOS TEMAS ESTRUTURAIS E DE
LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nO12/2013, com o objetivo de tratar dos temas estruturais e de
longo prazo da Economia Brasileira.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP) (2)

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
11. Pedro Taques (PDT)

Eduardo Suplicy (PT)

Cristovaru Buarque (PDT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
1. Ricardo Ferraço (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

2. Ivo CassoI (PP)

Flexa Ribeiro (PSDB)

(1)

Alfredo Nascimento (PR)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
11. Jayme Carupos (DEM)
Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )
11. João Costa (PPL)

Notas:
1. Em 23.04.2013, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Cyro
Miranda(Of. 88/2013/CAE).

2. Em 25.6.2013, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Cristovam Buarque e Eduardo Suplicy, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. nO167/2013 - PresidêncialCAE).

"'. Em 16.4.2013, foi lido o Oficio 84/2013-CAE, que comunica a designação dos Senadores Eduardo Suplicy e Cristovam B uarque, como titulares, e
do Senador Pedro Taques, como suplente, do Bloco de Apoio ao Governo; do Senador Vital do Rêgo, como titular, e dos Senadores Ricardo Ferraço e
Ivo CassaI, como suplentes, do Bloco Parlamentar da Maioria; do Senador Cyro Miranda, como titular, e do Senador Jayme Campos, como suplente,
do Bloco Parlamentar Minoria; e do Senador Alfredo Nascimento, como titular, e do Senador João Costa, como suplente, do Bloco Parlamentar União e
Força na Subcomissão.

Secretário(a): Adriana Tavares Sobral de Vilo
Telefone(s): 3303-4605/3303-3516
Fax: 3303-4344
E-mail: scomcae~senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
lnfonnações: Subsecretaria de Informações· 3303·3325/3572/7279
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Waldemir Moka (PMDB-MS) (36)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

(36)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL) (8,42)
Paulo Paim (PT)

1. Eduardo Suplicy (PT)

Angela Portela (PT)

2. Marta Suplicy (PT)

(26)
(18)

Humberto Costa (PT)

3. José Pimentel (PT)

Wellington Dias (PT)

4. Ana Rita (PT)

João Ourval (PDT)

5. Lindbergh Farias (PT)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

6. Cristovarn Buarque (POT)

Vanessa Grazziotin (PCdoB)

7. Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
Waldemir Moka (PMOB)

1. Sérgio Souza (PMOB)

(23,35)

Roberto Requião (PMOB)

(2,23,37 ~l)

João Alberto Souza (PMOB)
Ana Amélia (PP)

Paulo Oavim (PV)

(17,30,6,23,35)

2. VAGO (30,23,49~l)
3. Eduardo Braga (PMOB)

Casildo Maldaner (PMOB) (4,23~,35)
Vital do Rêgo (PMOB) (23,35)

(30,23,35)

4. EUlÚcio Oliveira (PMOB)

5. Romero Jucá (PMOB)

(23,35)

(14,21 ,15 ,16 ,23,35)
(25,30,23,35)

(22)

(30,23,37,35)

(30,23,35)

6. Benedito de Lira (PP)

(10 ,30 ,23,35)

7. Sérgio Petecào (PSO)

(30 ,23,35)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cicero Lucena (PSOB)
Lúcia Vânia (PSOB)

1. Aécio Neves (PSOB)

(34)

2. Cyro Miranda (PSOB)

(34)

José Agripino (OEM)

(7,9,44,43,40,34)

Jayme Campos (OEM)

3. Paulo Bauer (PSOB)

(34)
(11,13,9,34)
(34)

4. Maria do Carmo Alves (DEM)

(l O)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Mozarildo Cavalcanti (PTB)
Eduardo Amorim (PSC)
Vicentinho Alves (PR)

(31 ,46,38 ,45 ,41 )

(41 ,l ,l)
(28,29,32,47,48,39,41)

1. Annando Monteiro (PTB)

(22,27)

(41 )

2. João Vicente Claudino (PTB)
3. VAGO (33,41,19)0)

(24,41)

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
**. Em 17.02.2011 , foi lido o Oficio nO16, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e os
Senadores Armando Monteiro e Gim Argello como membros suplentes, para comIXJrem a CAS o
***. Em 17.02.2011 foi lido o Oficio nO21, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cícero Lucena, Lúcia Vânia e Mansa Serrano
como membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Paulo Bauer como membros suplentes, para comIXJrem a CAS
****. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO 19, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Paulo Paim, Ângela Portela,
Hmnberto Costa, Wellington Dias, Vicentinho Alves, João Durval., Rcx:lrigo Rollemberg, Vanessa Grazziotin como membros titulares; e os Senadores
Eduardo Suplicy, Marta Suplicy, João Pedro, Ana Rita Esgário, Lindbergh Farias, Clésio Andrade, Cristovam Buarque e Lídice da Mata como membros
suplentes, para comIXJrem a CAS o
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"''''''' ''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO52, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Gilvam Borges, Jarbas
Vasconcelos, Casildo Maldaner, Ricardo Ferraço, Eudardo Amorim e Ana Amélia como membros titulares; e os Senadores Vital do Rêgo, Pedro Simon,
Lobão Filho, Eduardo Braga, Roberto Requião, Sergio Petecão e Benedito de Lira como membros suplentes, para comporem a CAS o
"''''''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO12, de 2011 , da Liderança do DE:\1, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a
Senadora Maria do Canno Alves como membro suplente, para comporem a CASo
"'''''''''''''''''''. Os Líderes do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF,
lido na sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
"''''''' "'''' "''''''' . Nova propordonalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/201 3) "A Presidênda comunica aos Srs. Líderes que - tendo em vista
o Ofído nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solidtação de ajuste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PI, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a p ublicação do recálculo da propordonalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resultado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotallzação de votos pela Justiça Eleitoral e da dedsão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidênda, dando cumprimento a este critério estabeleddo pelas Lideranças, solicita aos Srs. Líderes que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"''''''' "'''' "''''''' "' . Bloco Parlamentar da MaJoria: 7 titulares e 7 suplentes. Bloco de Apoio ao Governo: 7 titulares e 7 suplentes. Bloco Parlamentar
:Minoria: 4 titulares e 4 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 3 titulares e 3 suplentes.

1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. n' 044/20 11 -GLPTB ).
2. Em 23.02.2011, o Senador Paulo Davirn é designado membro titular na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Gilvam Borges(OF. n°
062/2011 - GLPMDB).
3. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
4. Em 16.03.2011, o Senador Romero Jurá é designado membro titular do Bloco Parlamentar PMDBIPPIPSC/PMNIPV na comissão. (OF. n' 81120 Ii GLPMDB)
5. Em 18.05.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro titular do PTB na comissão. (OF. n' 87/201 1 -GLPTB)
6. Em 15 .06.20 11, o Senador Eu.nicio Oliveira é designado membro suplente na Comissão, em vaga antes ocupada pelo Senador Vital do Rêgo (OF. n°
194/2011 - GLPMDB).
7. Vago, em virtude de a SenadoraMarisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
8. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. N' 056/20 II -GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
9. Em 26.10.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do PSDB na Comissão, deixando de ocupar a suplência (Or. 184111 -GLPSDB).
lO. Em 1' .1 1.20 l i, foi lido o Or. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.20 l i, comuincando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
I!. Em 14.11.2011 , o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do PSDB na Comissão (Or. n' 190/11 -GLPSDB).
12. Nos tennos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.20 I!.
13. Em 17.11 .2011 , o Senador Cássio Cwlha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Alvaro Dias. (Or. n' 19112011 - GLPSDB)
14. Em 06.12.20 11 , o Senador Eduardo Arnorim licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos T e lI, do Regimento lntemo, por 121 dias, cOJÚonne os
Requerimentos n' s 1.458 e 1.459/20 li , aprovados na sessão de 30.11.20 lI.
15. Vaga cedida tempomriamente ao PR (OF. N' 308/2011 -GLPMDB).
16. Em 07.12.2011 , o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida tempomriamente ao PR. (Or. 20/2011 -GLPR)
17. Em 16.02.2012, o Senador Vital do Rêgo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
EUJÚcio Oliveira (OF. GLPMDB n' 14/20(2).
18. Em 06.03.20 12, o Senador José Pimentel é designado membro suplente na Comissão, em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo (Of.
33/2012-GLDBAG).
19. Em 20.03.20 12, o Senador Clésio Andrade comuincou ao Senado sua filiação partidária ao PMDB (Of.GSCAND n' 91120 12, lido na sessão desta
data).
20. Em 21 .03.20 12, o Senador Antônio Russo é designado membro suplente do PR na Comissão, em substituição ao Senador Clésio Andrade (Or. n'
004/2012-GLPR).
21 . Em 05.04.20 12, vago em virtude de o Senador Lamo Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Arnorim.
22. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Arnorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
23. Em 13.4.2012, foi lido o Or. 64/2012, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria, designando os Senadores Waldemir Moka, Paulo Davirn,
Romero Jucá, Casildo Maldaner, Ricardo Ferraço e Ana Arnélia como membros titulares e os Senadores Vital do Rêgo, Pedro SimOll, Lobão Filho,
Eduardo Braga, Roberto Requião e Benedito de Lira como membros suplentes, para compor a CAS o
24. Em 26.04.20 12, o Senador Eduardo Arnorim é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Gim ArgeUo (OF. N' 024/2012/GLBUF/SF).
25. Em 3.07.2012, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB n' 166/2012).
26. Em 13.09.2012, lido o Ofi cio nO198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado da Cultura (D.O.U. nO178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
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27. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio nO115/2012-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicentinho Alves e João Costa, comwucando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
28. Em 17.10.2012, foi lido na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal o Oficio GSV AL V nO415/2012, do Senador Vicentinho Alves,
comwucando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o seu afastamento do exercício do mandato para asswnir
o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para AsSillltOS Legislativos jtm10 ao Congresso Nacional (Diário Oficial do Estado do
Tocantins n' 3.735, de 17.10.2012).
29. Em 17.10.2012, o Senador João Costa é designado membro titular do Bloco Parlamentar Uluão e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Or n' 099/20 12IBLUFORlSF).
30. Em 14.11.2012, o Senador João Alberto Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao
Senador Renan Calheiros, que passa a ocupar a vaga de primeiro suplente do Bloco, remanejando os Senadores Vital do Rêgo, Pedro Simon, Lobão Filho,
Eduardo Braga, Roberto Requião e Benedito de Lira para as demais suplências, respectivamente (OF. GLPMDB nO345/20 12).
31. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121
dias, confonne o Requerimento nO1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
32. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.01.2013.
33. Senador Antonio Russo licenciou-se nos tennos do art.. 43, inciso 1, do Regimento Interno, por 180 dias, a partir de 22.01.2013, confonne
Requerimento nO1/2013, aprovado no dia 30.0 1.2013.
34. Em 07.02.2013, são designados para integrarem a COlnissão, nas vagas destinadas ao PSDB: Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Cicero Lucena e
Lúcia Vânia, como membros titulares; e Senadores Aécio Neves, Cyro Miranda e Paulo Bauer, como membros suplentes (Oficio n° 008/13-GLPSDB).
35. Em 26.02.20 13, foi lido o Oficio GLPMDB n' 37/2013 , designando os Senadores Waldentir Moka, Emdcio Oliveira, Casildo '>Ialdaner, Vital do
Rêgo, João Alberto Souza, a Senadora Ana Amélia e o Senador Paulo Davim, como membros titulares, e os Senadores Sérgio Souza, Pedro Simon,
Eduardo Braga, Roberto Requião, Romero Jucá, Benedito de Lira e Sérgio Petecão, como membros suplentes, para comporem o Bloco Parlamentar da
Maioria na Comissão.
36. Em 27.02.2013, a COInissão reunida elegeu os Senadores Waldemir Moka e Vanessa Grazziotin, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, deste
colegiado (OF.n' 00212013 - CAS).
37. Em 7.3.2013, o Senador Roberto Requião é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Emdcio Oliveira, que passa a ocupar a suplência na Contissão(OF. GLPMDB n' 10212013).
38. Em 12.03.2013, o Senador Sodré Santoro é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Morazildo Cavalcanti (OF. BLUFOR n' 028/2013).
39. Em 13.03.2013, o Senador João Co"a é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Contissão (Or BLUFOR n' 59/20 13).
40. Em 19.03.2013, o Senador Aloysio Nunes Ferreira deixa de compor a Contissão (Or. n' 97/20 13-GLPSDB).
41. Em 19.03.2013, são designados membros titulares os Senadores Sodré Sanioro, Eduardo Amorim e João Costa, e membros suplentes os Senadores
Annando Monteiro e João Vicente Claudino para nitegrarem o Bloco Parlamentar União e Força na Contissão (Or BLUFOR 43/2013).
42. Em 20.03.2013, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos termos do Oficio GSRR n' 43/2013).
43. Em 26.03.20 13, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Contissão (Oficios n' s 2J12013-GLDEM e
103/20 13-GLPSDB).
44. Vaga cedida pelo PSDB ao DEM (OF. N' 103/2013-GLPSDB).
45. Em 11 .04.2013, vago em virtude de o Senador Sodré Santoro não exercer mais o mandato, devido ao retomo do titular Senador Mozarildo Cavalcanti.
46. Em 15.04.2013, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. n'
8012013-BLUFOR).
47. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Vicentinho Alves, em 23.04 .2013.
48. Em 23.04.20 13, o Senador Vicentinho Alves é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. n°
85/2013-BLUFOR)
49. Vago em razão de o Senador Pedro Sirnon nllo pertencer mais à Comissão (OF. n' 192/20 13-GLPMDB).
50.3. Em 13 .09.2013, o Senador Jayme Campos licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso lI , do Regimento Interno, por 122 dias, conforme o
Requerimento n° 1.047, de 2013, aprovado na sessão de 10 .09.2013 .

Secretário(a): Dulcídia Ramos CalMo
Telefone(s): 3303 4608
Fax: 3303 3652
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2.1) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE
SERVIÇO - FGTS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RAS nO4/2012, do Senador Cyro Miranda, com a finalidade de, até o
final da sessão legislativa, examinar as questões pertinentes à remuneração das contas vinculadas ao FGTS,
a sustentabilidade de capitalização desse Fundo, bem como propor o devido aprimoramento na legislação
específica.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cyro Miranda (PSDB-GO)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
RELATOR:

(l)
(l)

Instalação: 07/03/2012
Prazo final: 22/12/2012
Prazo prorrogado: 22/12/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Paulo Paim (PT)
José Pimentel (PT)

1. Wellington Dias (PT)

2. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(4,3)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Ana Amélia (PP)

1. Waldemir Moka (PMDB)

Casildo Malclaner (PMDB)

2. VAGO

(2)

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

11. Paulo Bauer (PSDB)

Notas:
1. Em 05.04.2012, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Amorim.
2. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comwtic8ndo ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
3. Em 13.09.2012, lido o Oficio nO198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Intemo do
Senado Fedem!, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado da Cultura (D.O.V. nO178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
4. Em 17.10.2012, o Senador José Pimentel é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Govemo na Comissão, em substituição à Senadora Marta
Suplicy (OF. n' 183/2012-PRESIDÊNCINCAS).
5. Em 21.3.2013, a Subcomissão rewuda elegeu os Senadores Cyro Miranda e Paulo Paim, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado
(Of. n' 38/2013 - PresidêncialCAS).
"'. Em 15.02.2012, foi lido o Of. n° 16/2012-CAS, que designa o Senador Paulo Paim e a Senadora Marta Suplicy como membros titulares e os Senadores
Wellington Dias e Rodrigo Rollemberg como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; a Senadora Ana Amélia e o Senador Casildo Maldaner
como membros titulares e os Senadores Waldemir Moka e Lauro Antoluo como membros suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; e o Senador Cyro
Miranda como membro titular e o Senador Paulo Bauer como membro supleme do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão.
"". Em 17.10.20 12, foi lido o Oficio n' 182'20 12-PRESIDÊNCINCAS, comunicando a aprovação do Requerimento n' 61 , de 2012-CAS, que prorroga
os tmbalhos da Subc omissão até o ténnino da 3a Sessão Legislativa Ordinária da 54i Legislatura.
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) (78)
VICE-PRESIDENTE: Senador Anibal Diniz (PT-AC) (78)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL) (23,83)
José Pimentel (PT)

1. Angela Portela (PT)

Ana Rita (PT)

2. Lídice da Mata (PSB)

(54,55)

(9 ,90,88)

(9 ,55 ,56)

Pedro Taques (PDT)

3. Jorge Viana (PT)

Anibal Diniz (PT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

(24,60,61,49,25 ,51 )

Antonio Carlos Valadares (PSB)

5. Walter Pinheiro (PT)

(79,8)

Inácio Arruda (PCdoB)
Eduardo Lopes (PRE) (32,33)

6. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(6,75)

Randolfe Rodrigues (PSOL)
Eduardo Suplicy (PT)

(7~ ,76)

7. Humberto Costa (PT)

(12)

8. Lindbergh Farias (PT)

(87)

(92 ,94)

9. Wellington Dias (PT)

(88)

(93)

Bloco Parlamentar da MaiOlia (PMDB, PP, PSD, PV)
Eduardo Braga (PMDB)

1. Ciro Nogueira (PP)

(39,50,77)

Vital do Rêgo (PMDB)

(16,4,27,20,39,2,50,99,77,95)

2. Roberto Requião (PMDB)

(15,1,39,50,77)

Pedro Simon (PMDB)

(39,50,77)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

Sérgio Souza (PMDB)

(39 ,50,77)

4. Clésio Andrade (PMDB)

Luiz Hemique (PMDB)

(26~9 ,77)

Eunício Oliveira (PMDB)

Francisco Dornelles (PP)
Sérgio Petecão (PSD)

5. Valdir Raupp (PMDB)

(20 ,39 ,50,77)

(3,16,36,39,46,50,17)

(16 ,5 3 ,63 ,39 ,64,13,50,52,77)
(16,14,39,50,77)

(39,77)

6. Benedito de Lira (PP) (39 ,77)

7. Waldemir Moka (PMDB)

(39 ,77)

(77 ,74 ,73,40 ,41 ,43,70)

Romero Jucá (PMDB)

(38)

(7 7,74 ,73,57 ,40 ,41 ,43,5 8,69 ,6 8,3 1,30 ,29,3 7)

8. Kátia Abreu (PSD)
9. Paulo Davim (PV)

(95)

(39,77)

(98,97,89,96)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aécio Neves (PSDB)

1. Lúcia Vânia (PSDB)

(71)

Cássio Cunha Lima (PSDB)
Alvaro Dias (PSDB)

(71 ,101 ,100,72)

3. Cícero Lucena (PSDB)

(71)

José Agripino (DEM)

(22,71)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(71)

4. Paulo Bauer (PSDB)

(17 ,42)

Aloysio Nlliles Ferreira (PSDB)

(86)

(71 ,86,11)

(44,18 ,42)

5. Cyro Miranda (PSDB)

(86,101)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Armando Monteiro (PTB)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)
Magno Malta (PR)

1. Gim (PTB)

(82)
(62 ,85 ,84 ,82)

Antonio Carlos Rodrigues (PR)

(45 ,65 ,81 ,82,')

2. Eduardo Arnorim (PSC)
3. Blairo Maggi (PR)

(82)
(82)

(38,59)

(45 ,80,82 ,10)

(66,67 ,82 ,34 ,19 ,35 ,21)

4. Vicentinho Alves (PR)

(47,48 ,82 ,91)

Notas:
"'. Em 08.02.2011, foi lido o Oficio nO5, de 20 11, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindberg Farias, José Pimentel,
Marta Suplicy, Pedro Taques, Vicente Alves, Magno milita, Antonio Carlos Valadares, Inácio Arruda e Marcelo Crivella como membros titulares; e

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

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

64815

os Senadores João Pedro, Ana Rita Esgário, Aníbal Diniz, Jorge Viana, Acir Gurgacz, João Ribeiro, Clésio Andrade, Rodrigo Rollemberg e Vanessa
Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CCJ.
""". Em 08.02.20 11, foi lido o Oficio nO4, de 2011 , da Liderança do DEM, designando a SenadoraKátia Abreu como membro titular, para compor a CCJ
(Em 22.02.2011, foi lido o Or. n' 1212011, da Liderança do DEM, rnlificando a ",fonnação).
""'''''. Em 08.02.2011, foi lido o Oficio nO6, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro suplente, para
compor a CCJ (Em 22.02.2011, foi lido o Of. nO1212011 , da Liderança do DEM, ratificando a infonnação).
"''''''' '''. Em 08.02.2011, foi lido o Oficio nO20, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves, Aloysio NWles e Álvaro Dias
como membros titulares; e os Senadores Mário Couto, Flexa Ribeiro e Paulo Bauer como membros suplentes, para comporem a CCJ.
"'''''''''''''. Em 08.02.2011 , foi lido o Oficio nO17, de 2011, da Liderança do PTB, designando os Senadores Annando Monteiro e Gim Argello como
membros titulares, para comporem a CCJ.
"''''''''''''''''. Em 08.02.2011, foi lido o Oficio nO25, de 2011 , da Liderança do Bloco PMDB -PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Ewticio Oliveira,
Eduardo Braga, Romem Jucá, Vital do Rego, Luiz Henrique, Roberto Requião, Francisco Dornelles e Sérgio Petecão como membros titulares; e os
Senadores Renan Calheiros, Valdir Raupp, Wilson Santiago, Gilvam Borges, Lobão Filho, Waldemir Moka, Benedito de Lira e Eduardo Amorim como
membros suplentes, para comporem a CCJ.
"'''''''''''''''''''. Em 08.02.2011 , foi lido o Oficio nO1, de 2011 , da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular; e a
Senadora Marinor Brito COlno membro suplente, para comporem a CCJ.
"''''''''''''''''''''''. Os Lideres do PSDB e do DEM comunicam a fonnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio n° 31/11 -GLPSDB, de
10.02.2011, lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"'''''''''''''''''''''''''. Os Lideres do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N" 064/GLPTB/SF,
lido na sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
""'1>'"'''' """" """ . Nova proporcionalidade: (sessão do Senado Federal de 12103/2013) "A Presidência comunica aos Srs. Lideres que - tendo em vista
o Ofício nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solicitação de ajuste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PI, PSDB, PIB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da proporcionalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resultado deftnitlvo das eleições de 2010, em virtude da retotalização de votos pela Justiça Eleitoral e da decisão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidência, dando cumprimento a este critério estabelecido pelas Lideranças, solicita aos Srs. Lideres que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"""" """ """" """". Bloco Parlamentar da Maioria: 7 titulares e 7 suplentes (1 vaga compartilhada). Bloco de Apoio ao Governo: 7 titulares e 7
suplentes (1 vaga compartilhada). Bloco Parlamentar l\1inoria: 4 titulares e 4 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 4 titulares e 4
suplentes.
"''''''''''''''''''''''''''''''''''. Em 17.04.2013, publicada no D.O.U. a Resolução n° 11, de 2013, que amplia para 27 o quantitativo de vagas da Comissão, distribuídas
em obediência à propocionalidade partidária.
2. Vago em virtude de o Senador Renan Calheiros ter sido designado membro titular do Bloco PMDBIPPIPSCIP:MN na Comissão, em substituição ao
Senador Eduardo Braga. (OF. N' 29/20 ll -GLPMDB)
J. Em 10.02.2011, o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do Bloco PMDBIPP/PSC/PMN na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Braga. (OF. N' 29/2011 -GLPMDB)
4. Em 16 .0 2.2011, o Senador Valdir Raupp é designado como I' suplente do Bloco PMDB/PPIPSCIPMN/PV na Comissão. (OF.N' 42120 II -GLPMDB)
3. Em 16 .02.2011, o Senador Eduardo Braga é designado como 2' suplente do Bloco PMDB/PPIPSCIPMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp. (OF.N' 41/20 II -GLPMDB)
9. Em 17.0 2.2011 , a Liderança do Bloco de Apoio ao Governo solicitou alteração na ordem de seus membros na suplência da Comissão (Oficio n°
012/2011 -GLDBAG).
lO. Em 17.02.20 lI , o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado suplente do PTB na Comissão (Oficio n' 041/2011-GLPTB).
8. Em 17.0 2.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Clésio
Andrade (Oficio n' OI 11201 I-GLDBAG).
7. Em 17.0 2.2011 , o Senador Eduardo Suplicy é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge Viana
(Oficio n' O11120 II-GLDBAG).
11 . O Senador Cí cero Lucena é designado membro suplente do PSDB na Comissão, em 17.02.2011 , em substituição ao Senador Paulo Bauer (Of. nO
034/20 II -GLPSDB).
5. Em 17.0 2.2011 , o Senador Ciro Nogueira é designado suplente na Comissão, em decorrência de vaga cedida pelo PTS ao PP (Ofi cios n°
005/20 II-GLDPP e 031120 II-GLPTB).
6. Em 17.0 2.2011 , o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Viceminho Alves (Oficio n' OI 1/201 I-GLDBAG).
12. Em 22.02.20 11 , o Senador Humberto Costa é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Vane ssa
Grazziotin (OF. n' 014/20 II-GLDBAG).
13. Em 23.02.20 li , o Senador Ricardo Ferraço é designado suplente do Bloco PMDB/PPIPSCIPMN/PV na Comissão, em substituição ao Senador
Wilson Santiago (OF. n' 063/2011-GLPMDB).
14. Em 29.03. 20 11 , o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03. 11 ,
conforme RQS n' 291120 11 , deferido na sessão de 29.03. 11.
15. Em 31.03.20 li , o Senador Pedro Simon é designado membro titular do Bloco Parlarnentar(pMDBIPPIPSC/PMNlPV) na Comissão, em substituição
ao Senador Renan Calheiros. (Or. n' 088/20 II-GLPMDB)
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16. Em 31.03.20 11 , foi encaminhado wn novo ordenamento na composição do Bloco Parlamentar (PMDBIPPIPSCIPMN/PV) na Comissão (Of. nO
089/2011- GLPMDB).
17. Em 05.04.20 11 , o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (pSDBIDEM) na Comissão (Of. nO
033/11-GLDEM), em substituição à Senadora Ká1ia Abreu.
18. Em 05.04.20 11 , o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDBIDEM) na Comissão (Of. nO
033/11-GLDEM), em substituição ao Senador Demóstenes Torres.
19. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Intemo, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011,
confonne Requerimento nC 472/20 11 , aprovado na sessão de 03.05.11.
20. Em 05.05.20 11 , o Senador Renan Calheiros é designado membro titular do PMDB na Comissão, em substituição ao Senador Luiz Henrique, que passa
à suplência (OF. GLPMDB n' 136/2011).
21. Em 24.05.2011 , o Senador Clésio Andrade é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Govemo na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (Oficio n' 64120 ll-GLDBAG).
22. Em 27.05.2011 , a Senadora Lúcia Vânia é designada suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Mário Couto
(Or n' 125/2011-GLPSDB.
23. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. 1" 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
24. Em 29.08.2011 , o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Govemo na Comissão, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Or n' 107l2011-GLDBAG).
25. Em 31.08.2011 , o Senador Acir Gurgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Cristovam Buarque (Or n' 112/20 11-GLDBAG).
26. Em 29.09.2011 , o Senador Luiz Henrique é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Roberto
Requião (OF. n' 261120 11-GLPMDB).
27. Em 29.09.2011 , o Senador Roberto Requião é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador Luiz
Henrique (OF. n' 261120 11-GLPMDB).
28. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.20 lI.
29. Em 06.12.20 11 , o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento lntemo, por 121 dias, cOJÚonne os
Requerimentos nOs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
30. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. 1" 308/20 I1-GLPMDB).
31. Em 07.12.20 11 , o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR (Or 20/2011-GLPR)
32. Em 02.03.20 12, lido oficio do Senador Marcelo Crivella comunicando, na; tennos do inciso Il do art. 39 do Regimento Intemo do Senado Federal, o
afastamento do exercicio do mandato de Senador para assuruir o cargo de MiJ1i;!ro de E;!ado da Pesca e Aquicuitura (Or n' 34/2012-GSMC).
33. Em 06.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro titular do Bloco Parlamentar de Apoio ao Govemo, em substituição ao Senador
Marcelo CriveUa (Or n' 32/2012 - GLDBAG).
34. Em 20.03.20 12, o Senador Clésio Andmde comuuicou ao Senado sua filiação partidária ao PMDB (OrGSCAND n' 91/20 12, lido na sessão de;!a
data).
35. Em 21 .03.20 12, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do PR na Conrissão, em substituição ao Senador Clésio Andrade (Or n'
004/2012-GLPR).
36. Em 27.03.2012, o Senador Clésio Andmde é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF.GLPMDB n' 45/20 12).
37. Em 05.04.20 12, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Amorim.
38. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. 1" 00412012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar Uuião e Força e da Liderança do PSC, comuuicando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
39. Em 13.4.2012, foi lido o o r 63/2012, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria, designando os Senadores Euuicio Oliveira, Pedro Simoll,
Romero Jucá, Vital do Rêgo, Renan Calheiros, Luiz Henrique e Francisco Dornelles como membros titulares e os Senadores Roberto Requião, Clésio
Andrade, Eduardo Braga, Ricardo Ferraço, Lobão Filho, Waldemir Moka e Benedito de Lira como membros suplentes, para compor a CCJ.
40. Em virtude do parágrafo único do art. 78 do RISF, foi feito novo cálculo de proporcionalidade partidária, tendo em vista a criação do Partido Social
Democrático, cálculo esse aprovado na reunião de Líderes de 14 .02.2012.
41 . A.s notas que se referiam à vaga do Bloco Parlamentar da Maioria deixam de ali ser alocadas em razão do mencionado na nota anterior.
42. Em 17.4.2012, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão, ficando a vaga de suplente a ser indicada posteriormente (Of. nO18120 12-GLDEM).
43. Em 17.04.2012, foi lido o Oficio n' 0005/20 12, da Liderança do Partido Social Democrático - PSD, designando o Senador Sérgio Petecão como
membro titular e a Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para compor a Comissão.
44. Em 18.04.2012, o Senador Paulo Bauer é designado membro suplente na Comissão, em vaga cedida pelo DEM (Ofs . nOs 21fl2-GLD EM e
42/12-GLPSDB).
45. Em 19.04.2012, os Senadores Mozarildo Cavalcanti e Ciro Nogueira são designados, respectivamente, primeiro e segundo suplentes do Bloco
Parlamentar União e Força na Comissão (Or n' 61/20 12/GLPTB).
46. Em 7.05.2012, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB) na Comissão, em substituição ao
Senador Clésio Andrade (OF. GLPMDB n' 106/2012).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303 -3325/3572/7279

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

64817

47. Em 9.05.2012, o PSOL cede, em caráter provisório, wna vaga de suplente na Comissão ao Bloco Parlamentar União e Força (Oficio GSRR nO
00114/2012).
48. Em 10.05.2012, o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força (PSC) na Comissão, em vaga cedida
provisoriamente pelo PSOL (OF. N' 009/20121GLBUF/SF).
49. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29.06.12, confonne os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.
50. Em 04.07.20 11 , indicados os Senadores Ricardo Ferraço, Ewúcio Oliveira, Pedro Simon, Romero Jucá e Vital do Rêgo para primeiro, segwldo,
terceiro, quarto e quinto titulares, respectivamente, do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão; e os Senadores Renan Calheiros, Roberto Requião,
Valdir Raupp e Eduardo Braga para primeiro, seglUldo, terceiro e quarto suplentes, respectivamente (OF. GLPMDB n° 168/2012).
51. Em 04.07.20 12, o Senador Assis Gurgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Acir Gurgacz (Ofn' 09212012-GLDBAG).
52. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos J e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, cOIÚonne os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
53. Em 10 .08.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. GLPMDB n' 181/2012).
54. Em 13.09.2012, lido o Oficio nO198/2012, da Senadora Marta Suplicy, cornwticando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado da Cultura (D.O.U. n° 178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
55. Em 14.09.2012, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Marta
Suplicy (Ofn' 110/20 12-GLDBAG), e deixa de ocupar a suplência.
56. Em 14.09.2012, a Senadora Lidice daMata é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em decorrência da designação
da Senadora Ana Rita como titular (Or n' 11 0/20 12-GLDBAG).
57. Em 02.10.2012, a Senadora Kátia Abreu licenciou-se nos tenuos do art. 43, inciso 11, do Regimento lilterno, por 121 dias, a partir de 02.10.2012,
conforme RQS n' 869/2012, deferido na sessão de 01.10.2012.
58. Em 16.10.2012, o Senador Marco Alllônio Co"a é designado membro suplente do PSD na Coimssão, em substituição à Senadora Kátia Abreu (Or n'
55/2012 - GLPSD).
59. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio n' 115/2012-BLUFORlSF, dos Senadores Gim ArgeUo, Vicelúinho Alves e João Costa, comuuicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
60. Vago em virtude de o Senador Assis Gurgacz não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Acir Gurgacz, em 30.10.2012 (Of.
GSAGUR-17212012).
61. Em 30.10.20 12, o Senador Acir Gmgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Assis Gurgacz (Or n' 142/2012 - GLDBAG).
62. Em 6.11.20 lI, foi lido o or 214112-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado asubstituição do seu nome parlamentar "Senador
Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
63. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11 .2012.
64. Em 23.11.20 12, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Coimssão (OF. GLPMDB n' 362/2012).
65. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso lI, do Regimento Interno, por 121
dias, confonne o Requerimento n° 1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
66. Em 20.12.2012, o Senador João Costa é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
João Ribeiro (OF. N' 237120 12-BLUFOR).
67. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.0 1.2013.
68. Vago em virtude de o Senador Marco Antônio Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo da titular, Senadora Kátia Abreu, em 31.01.2013.
69. Em 07.02.20 13, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do PSD na Comissão(OF ÍC10 n' O13/2013-GLPSD).
70. Em 07.02.2013, o Senador Sérgio Petecão é confinnado membro titular do PSD na Comissão (OF. N' 0013/2013-GLPSD).
71. Em 07.02.20 13, são designados para integrarem a Comissão, nas vagas de stinadas ao PSDB: Senadores Aécio Neves, Alvaro Dias e Cássio Cunha
Lima, como membros titulares; e Senadores Aloysio Nillles Ferreira, Flexa Ribeiro e Lúcia Vânia, como membros suplentes (Oficio n° 009/ 13-GLPSDB).
72. Em 19.02.2013, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Flexa Ribeiro (Oficio n' 32113-GLPSDB).
75. Em 26.02.20 13, o Senador Aníbal Diniz é designado titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Jorge Viana
(Oficio n' O18/20 13-GLDBAG).
74. O Partido Social Democrático (PSD) passa a integrar o Bloco Parlamentar da Maioria, conforme OF. GLPMDB n' 032/20 13, lido na sessão de
19.02.2013.
73. O Partido Social Democrático (PSD) passa a integrar o Bloco Parlamentar da Maioria, conforme OF. GLPMDB n' 032/20 13, lido na sessão de
19.02.2013.
76. Em 26.02.20 13, o Senador Jorge Viana é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Aníbal Diniz
(Oficio n' O18/20 13-GLDBAG).
77. Em 26.02.20 13, foi lido o Ofi cio GLPMDB n' 39/20 13, designando os Senadores Eduardo Braga" Vilal do Rêgo, Pedro Simon, Sérgio Souza, Luiz
Heruique, EUJÚcio Oliveira, Francisco Dornelles e Sérgio Petecão como membros titulares e os Senadores Romero Jucá, Roberto Requião, Ricardo
Ferraço, Clésio Andrade, Valdir Raupp, Benedito de Lira, Waldemir Moka e a Senadora Kátia Abreu como membros suplentes para comporem o Bloco
Parlamentar da Maioria na Comissão.
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78. Em 27.02.20 13, a Comissão reunida elegeu os Senadores Vital do Rêgo e Aníbal Diniz Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, deste colegiado
(OF. n' 0112013 - CC)).
79. Em 05.03.20 13, o Senador Walter Pinheiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Lindbergh Farias (01. n' 35/2013 - GLDBAG).
80. Em 12.03.2013, volta a pertencer ao Bloco Parlamentar União e Força a vaga anterionnente cedida ao PP (Of. nO55/2013 - BLUFOR).
81. Em 12.03.2013, o Senador Sodré Santoro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Morazildo Cavalcillrti (OF. BLUFOR n' 029/20 13).
82. Em 19.03.2013, são designados membros titulares os Senadores Annando Monteiro, Sodré Santoro, Magno Malta e Antonio Carlos Rodrigues, e
membros suplentes os Senadores Gim, Eduardo Amorim, Blairo Maggi e Alfredo Nascimento para integrarem o Bloco Parlamentar União e Força na
Comissão (01. BLUFOR 44/2013).
83. Em 20.03.2013, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos tennos do Oficio GSRR nO43/2013).
84. Em 11.04.2013, vago em virtude de o Senador Sodré Santoro não exercer mais o mandato, devido ao retomo do titular Senador Mozarildo Cavalcanti.
85. Em 15.04.2013, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. nO
81120 13-BLUFOR).
86. Em 18.04.2013. o Senador Aloysio Nunes Ferreira deixa a suplência e passa a ser membro titular; os Senadores Cicero Lucena e Flexa Ribeiro são
designados membros suplentes pelo Bloco Parlamentar da Minoria, na Comissão (Or. 12212013-GLPSDB).
87. Em 23.04.2013, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Contissão (01. 72'2013-GLDBAG).
88. Em 23.04.2013, o Senador Eduardo Suplicy deixa a suplência e passa a ser membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of.
73/20 13-GLDBAG).
89. Em 24.04.2013, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Contissão (01. 166/20 13-GLPMDB).
90. Em 07.05.2013, a Senadora Angela Portela é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Contissão (01. 078/2013-GLDBAG).
91. Em 14.05.2013, o Senador Vicentinho Alves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Alfredo Nascimento (01. n' 112'13 - BLUFOR).
92. Em 23.05.20 13, o Senador Paulo Paim é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Contissão (Or. 086/2013-GLDBAG).
93. Em 04.06.20 13, o Senador Wellington Dias é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Contissão (01. 088/2013-GLDBAG).
94. Em O1.07.20 13, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (01. 096/2013-GLDBAG).
95. Em 09.07.20 13, o Senador Romero Jucá deixa a suplência e passa a ser titular do Bloco Parlamentar da Maioria, na Comissão (Of.
217/2013-GLPMDB).
96. Em 10.07.2013, o Senador Paulo Davim é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Lobão Filho (01. 225/2013-GLPMDB).
97. Em 11.07.2013, o Senador Lobão Filho é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Davim (Or 243/2013-GLPMDB).
98. Em 06.08.20 13, o Senador Paulo Davim é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Lobão Filho (01. 243/20 13-GLPMDB).
99. Em 06.08.20 13, o Senador Ciro Nogueira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão(Ofi cio n°
236/2013-GLPMDB).
100. Em 07.08.2013, vago em virtude de o Senador Ataides Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retomo do tiular, Senador João Ribeiro.
lO I. Em 15.08 .2013, os Senadores Flexa Ribeiro e Cyro Miranda são designados como suplentes na Contissão(Oficio n' 158/20 13-GLPSDB).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-431 5
E-mai!: scomccj@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
lnfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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3.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - IMAGEM E PRERROGATIVAS PARLAMENTARES
Finalidade: Assessorar a Presidência do Senado em casos que envolvam a imagem e as prerrogativas dos
parlamentares e da própria instituição parlamentar.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Notas:
"', Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de lO.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011 .

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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3.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQJ nO 4/2003, dos Senadores Ney Suassuna e Tasso Jereissati, com
o objetivo de acompanhar sistematicamente a questão da segurança pública em nosso País.
(Requerimento Da Comissão De Constituição, Justiça E Cidadania 4, de 2003)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Designação: 19/10/201 1
Instalação: 19/1 0/2011

TITULARES
Pedro Taques (PDT)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
1.

Lindbergh Farias (PT)

Eduardo Braga (PMDB)

2.

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
11. Ricardo Ferraço (PMDB) (3)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

VAGO

(2)

Armando Monteiro

Randolfe Rodrigues

SUPLENTES

(1)

Bloco Parlamentar MinOlia ( PSDB, DEM )
1.
2.

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
(PTB)
11.

(1)

PSOL
11.

Notas:
1. Em 10 .04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Arnorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N' 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
2. Vago, em 17.04.12, em virtude de o Senador Demóstenes Torres não pertencer mais à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Of. n°
18/20 12-GLD EM).
3. Em 10.5.2012, o Senador Ricardo Ferraço é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na subcomissão (OF. n' 56/20 12-CCJ).
"'. Os Líderes do PSDB e do DEM comwricam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio n° 31/11-GLPSDB, de 10.02.2011 ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 li .
""". Em 26.10.20 li , foi lido o Of. 188/2011-CCJ, que fixa a composição, designa os membros e comunica a instalação da Subcomissão em 19 .10.2011;
a fixação de sete membros titulares; a designação dos Senadores Pedro Taques e Lindbergh Farias corno membros titulares do Bloco de Apoio ao
Governo; a designação do Senador Eduardo Braga corno membro titular do Bloco Parlamentar PMDBIPPIPSC/PMNIPV; a designação dos Senadores
Aloysio Nmes Ferreira e Demóstenes Torres corno membros titulares do Bloco Parlamentar da Minoria PSDBIDEM; a designação do Senador ATInando
Monteiro corno membro titular do PTB; a designação do Senador Randolfe Rodrigues corno membro titular do PSOL; e a eleição dos Senadores Pedro
Taques e Aloysio Nunes Ferreira para Presidente e Vice-Presidente da Subcomissão, respectivamente, e a designação do Senador Eduardo Braga para
Relator.
""'''''. Os Líderes do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF, lido na
sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cyro Miranda (PSDB-GO) (63)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (63)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL) (15,68)
Angela Portela (PT)

1. Lindbergh Farias (PT)

WeUington Dias (PT)

2. Arribal Diniz (PT)

Ana Rita (PT)

3. Marta Suplicy (PT)

(36)

(47)

4. Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Paulo Paim (PT)

Randolfe Rodrigues (PSOL)

(69)

(23,13)

5. Pedro Taques (PDT)

Cristovam Buarque (PDT)

6. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Lidice da Mata (PSB)

7. Zeze PerreUa (PDT)

Inácio Arruda (PCdoB)

8. João Capiberibe (PSB)

(9)

(16)
(30)

9.

Bloco Parlamentar da MaiOlia (PMDB, PP, PSD, PV)
Ricardo Ferraço (PMDB)
Roberto Requião (PMDB)

Romero Jucá (PMDB)

(28,26,27,38,41,60)

(6,12,25,41,60)

João Alberto Souza (PMDB)
VAGO

I. Eduardo Braga (PMDB)

(41,60)

(31 ,29,37 ,4 1,60)

Ana Amélia (PP)

(44 ,41 ,60)

Benedito de Lira (PP)

(44~2 ,53 ,46 ,41 ,45 ,60)

(44,2,19,41,60)

2. Vital do Rêgo (PMDB)

(44,54,41,60)

3. Valdir Raupp (PMDB)

(41,60)

4. Luiz Henrique (PMDB)

(44,41,60)

5. Pedro Simon (PMDB)

(17 ,41 ,74,60)

(39)

6. VAGO

(20 ,44,41)

7. VAGO

(10 ,41)

Ciro Nogueira (PP)

(44,41,60)

8.

(41)

Kátia Abreu (PSD)

(44,4 1,60)

9.

(4 1)

(44 ,41 ,75)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)

(3,59)

1. Cicero Lucena (PSDB)

(32 ,59)

Alvaro Dias (PSDB)

(22 ,14 ,59)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

Paulo Bauer (PSDB)

(59)

3. Cássio Cunha Lima (PSDB)

Maria do Carmo Alves (DEM)
José Agripino (DEM) (1)

4. Lúcia Vânia (PSDB)
5. VAGO

(5~9 ,70)
(4 ,59)

(18,51,59)

(42,43,8,62,61,16,59)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Armando Monteiro (PTB)
Gim (PTB)

(66)

(66 ,71,72 ,71 ,13)

1. Eduardo Amorim (PSC)

(39,48)

(55 ,66,64)

2. João Vicente Claudino (PTB)

VAGO

(66 ,24 ,11)

3. Mozarildo Cavalcanti (PTB)

VAGO

(66 ,58 ,24)

4. VAGO

(40,66 ,61 ,1)
(66 ,51,13 ,34 ,35)

(49 ,50,56 ,66 ,65)

Notas:
"'. Em 08.02.2011, foi lido o Oficio nO 1, de 20 11, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular; e o Senador
Randolfe Rodrigues como membro suplente, para comporem a CE.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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""". Os Lideres do PSDB e do DEM comwllcam afonnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
""'''''. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO18, de 2011 , da Liderança do PTB, designando os Senadores Annando Monteiro e João Vicente Claudino como
membros titulares; e o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comporem a CE.
"''''''''''. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO23, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Lúcia Vânia, Marisa Serrano e o Senador Paulo
Bauer como membros titulares; e os Senadores Alvaro Dias, Cyro Miranda e Cícero Lucena como membros suplentes, para comporem a CE.
"'''''''''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO17, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e
os Senadores Wellington Dias, Ana Rita, Paulo Paim, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Magno Malta, Cristovam Buarque, Lídice da Mata e Inácio Arruda
como membros titulares; e os Senadores Delcidio Amaral, Arúbal Diniz, Marta Suplicy, Gleisi Hoff.mann, Clésio Andrade, Vicentinho Alves e Pedro
Taques como membros suplentes, para comporem a CE.
"''''''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO12, de 2011 , da Liderança do DEY!, designando as Senadoras Maria do Canno Alves e Kátia Abreu como
membros titulares; e os Senadores Jayme Campos e José Agripino como membros suplentes, para comporem a CE.
"'''''''''''''''''''. Em 22.02.20 11 , foi lido o Oficio nO50, de 2011, da Liderança do PMDB , designando os Senadores Roberto Requião, Eduardo Amorim, Gilvam
Borges, Garibaldi Alves, João Alberto Souza, Pedro Simon, Ricardo Ferraço, Benedito de Lira e a Senadora Ana Amélia como membros titulares; e os
Senadores Jarbas Vasconcelos, Valdir Raupp, Luiz Henrique, Waldemir Moka, Vital do Rêgo, Sérgio Petecão e Francisco Dornelles como membros
suplentes, para comporem a CE.
"''''''''''''''''''''''. Os Lideres do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF,
lido na sessilo do Senado de 3 de abril de 2012.
"''''''' "'''' "''''''' "'. Nova proporcionalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013) "A Presidência comunica aos Srs. Lideres que - tendo em vista
o Ofído nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solidtação de ajuste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Lideres do PMDB, PI, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da propordonalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resultado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotalização de votos pela Justiça Eleitoral e da dedsão
dos Lideres Partidários. Assim, a Presidênda, dando cumprimento a este critério estabeleddo pelas Lideranças, soli cita aos Srs. Lideres que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"''''''' "'''' "''''''' "'''' . Bloco Parlamentar da MaJoria: 9 titul ares e 9 suplentes. Bloco de Apoio ao Governo: 9 titul ares e 9 suplentes. Bloco Parlamentar
:Minoria: 5 titulares e 5 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 4 titulares e 4 suplentes.
1. Vaga cedida temporariamente ao Partido Verde - PV (OF. n' 043/201l -GLPTB).
2. Em O1.03.20 li, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 23.03.20 li, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDB/DEM na Comissão, em substituição à Senadora
Lúcia Vânia (Or. n' 06011 1-GLPSDB).
4. Em 23.03.20 li, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDBIDEM na Comissão, em substituição ao Senador
Cicero Lucena (Or. n' 06l!1l-GLPSDB).
5. Em 23 .03.20 li, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro suplente do Bloco Parlamentar PSDBIDEM na Comissão (Or. n'
062/ll -GLPSDB).
6. Em 29 .03.20 li , o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29 .03.11 ,
conforme RQS n' 29112011 , deferido na sessão de 29.03.11.
7. Em 05 .04.2011, o Senador José Agripino é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria (PSDBIDEM) na Comissão (Or. n' 3311 I GLDEM), em substituição à Senadora Kátia Abreu.
8. Em 05 .04.2011 , o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Conuissão (Or. n' 33111 GLDEM), em substituição ao Senador José Agripino.
9. Em 13 .04.2011 , o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro suplente na Comissão. (Or. n' 048/2011 - GLDBAG)
10. Em 02.05.20 li , o Senador Ciro Nogueira é designado membro supleIlle do Bloco PMDB/PPIPSCIPMNIPV na Comissão, em substituição ao Senador
Francisco Dornelles (Oficio n' 123/2011-GLPMDB)
li . O Senador João Ribeiro licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo penodo de 3 de maio a 31 de agosto de 20 li ,
confonne Requerimento nC 472/20 11 , aprovado na sessão de 03 .05.11 .
12. Em 10.05.20 li , o Senador Geovani Borges é designado titular do Bloco PMDBIPP/PSC/PMNIPV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Or. n' 141/2011 -GLPMDB).
13. Em 08.06.20 li , lido oficio da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos tennos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O. U. n' 109, Seção 2, de 8 de junho de 20 11).
14. Vago, em virtude de a Senadora Marisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do
Sul.
15. O PR deixou de iIllegrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N" 056/20 II-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 20 li .
16. Em 31.08.20 li , o Senador Zezé Perrella foi designado membro supleIlle do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Or. n' 114/20 II-GLDBAG).
17. Em 29.09.20 lI , o Senador João Alberto Souza afastou-se nos tennos do art. 56, inciso 1, da Constituição Federal, para assmnir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do Estado do Maranhão, confonne OF. N° 208/20 II-GSJALB .
18. Em 05.10.20 li , em substituição ao Senador Jayme Campos, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão.(Ofn' 060/20 II -GLDEM).
19. Em 18.10.20 li , o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nO274111-GLPMDB).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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20. Em 10 .11.2011, foi lido o Of. 0450-2011, do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD.
21 . Nos tennos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
22. Em 17.11.2011 , o Senador Cássio Cunha Lima é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria. (Of. 192/2011 - GLPSDB)
23. Em 23.11.20 11, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffinrum (Or n' 139/2011 -GLDBAG).
24. Em 23.11.20 11 , os Senadores Magno Malta e João Ribeiro são continnados membros titulares do PR na Comissão, em decorrência das novas
indicações do Partido (Or Leg. 017/2011 GLPR).
25. Em 28.11.20 11 , vago em razão do ténnino do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassooção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.
26. Em 06.12.2011 , o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Intemo, por 121 dias, cOlúonne os
Requerimentos nOs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
27. Vaga cedida temporarirunente ao PR (OF. N' 308/2011 -GLPMDB).
28. Em 07.12.20 11 , o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR (Or 20/2011-GLPR)
29. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Intemo, por 121 dias, a partir de 07.12.2011 , coruonne Oficio n°
130/2011 , aprovado na sessão de 07.12.2011.
30. Em 08.12.2011 , O Senador João Capiberibe é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Conrissão. (Or n' 146/20 11-GLDBAG).
31. Em 13.12.2011 , a Senadora Ivonete Drullas é designada membro titular do Bloco da Maioria (PMDB/PPIPV/PSC) na Conriss!o, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB n' 330/20 11).
32. Em 13.02.2012, o Senador Cicero Lucena é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Alvaro Dias (Or n' 13/2012 - GLPSDB).
33. Em 16.02.2012, foi lido o or n' 6/2012-GLPSD , comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Conrissão.
34. Em 20.03.20 12, o Senador Clésio Andrnde comunicou ao Senado sua filiação partidária ao PMDB (OrGSCAND n' 91120 12, lido na sessão desta
data).
35. Em 21.03.20 12, o Senador Antônio Russo é designado membro suplente do PR na Comissão, em substituição ao Senador Clésio Andrade (Of. nO
004/20 12-GLPR).
36. Em 27.03.20 12, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Delcidio do Amaral (Oficio n' 041120 12-GLDBAG).
37. Em 06.04.20 12, vago em virtude de a Senadora Ivonete Dantas não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Garibaldi Alves.
38. Em 05.04.2012, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Amorim.
39. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido trunbém o OF. N' 00412012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlrunentar Uinão e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
40. Em 11.04.2012, o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente do Bloco Parlrunentar União e Força na Conrissão (OF. n'
008/2012-GLBUF).
41 . Em 13.4.2012, foi lido o or 65/2012, da Liderança do Bloco Parlrunentar da Maioria, designando os Senadores Roberto Requião, Pedro Snrion,
Ricardo Ferraço, Benedito de Lira e Ana Amélia como membros titulares e os Senadores Romero Jucá, Valdir Raupp, Luiz Henrique, Waldentir Moka,
Vital do Rêgo e Ciro Nogueira como membros suplentes, para compor a CE.
42. Em 17.4.2012, vago em virtude da retirada do nome do Senador Demóstenes Torres (Or. n' 17/20 12-GLDEM).
43. Em 19.04.2012, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão, em vaga cedida pelo DEM
(Ofs. n' s 22i12-GLDEM e44112-GLPSDB).
44. Em 22.05.2012, foi lido o OF. n' 134/2012, da Liderança do PMDB e da Maioria, indicando os Senadores Romero Jucá, Valdir Raupp, Waldenrir
Moka e Ciro Nogueira para comporem a Comissão como titulares e o Senador Vital do Rêgo como 10 suplente.
45. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, coruonne os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11 .07. 12.
46. Em 10 .08.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. GLPMDB n' 181/2012).
47. Em 13.09.2012, lido o Ofi cio n° 198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, ter tomado posse no crugo de Ministra de Estado da Cultura (D.O. U. nO178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
48. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio n' 115/20 12-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicentinho Alves e João Costa, conanricando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
50. Em 17.10.2012, o Senador João Costa é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Or n' 102/20 12/BLUFORlSF).
49. Em 17.10.2012, foi lido na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal o Oficio GSV AL V n' 415/20 12, do Senador Vicentinho Alves,
comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o seu afastamento do exercício do mandato para assumir
o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para Assuntos Legislativos junto ao Congresso Nacional (Diário Ofi cial do Estado do
Tocantinsn' 3.735, de 17.10.2012).
51. Vago em virtude de o Senador Clovis Fecury não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador João Alberto Souza, em 5.11.2012
(Or. GSJALB n' 0001120 12).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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52. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11.2012.
53. Em 23.11.20 12, o Senador João Alberto Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nO
356/2012).
54. Em 23.11.20 12, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nO355/2012).
55. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121
dias, confonne o Requerimento nO1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
56. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.01.2013.
57. Senador Antonio Russo licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso 1, do Regimento Interno, por 180 dias, a partir de 22.01.2013, confonne
Requerimento nO1/2013, aprovado no dia 30.0 1.2013.
58. Em 08.02.20 13, o Senador João Ribeiro licenciar-se-ános tennos do art. 43, inciso I, do Regimento últerno, no período do dia 08 de fevereiro a 08 de
jlll1ho de 2013, confonne RQS n' 44/2013, deferido na sessão de 06.02.13.
59. Em 07.02.20 13, são designados para integrarem a Comissão, nas vagas destinadas ao PSDB: Senadores Alvaro Dias, Cyro Miranda e Paulo Bauer,
como membros titulares; e Senadores Aloysio NWles Ferreira, Cássio Cwlha Lima, Cicero Lucena e Lúcia Vânia, como membros suplentes (Oficio nO
010/13-GLPSDB).
60. Em 26.02.2013, foi lido o Oficio GLPMDB n' 38/2013 , designando os Senadores Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Romero Jucá, João Alberto
Souza, Pedro Simon, a Senadora Ana Amélia, os Senadores Benedito de Lira e Ciro Nogueira e a SenadoraKátia Abreu, como membros titulares, e os
Senadores Eduardo Braga, Vital do Rêgo, Valdir Raupp e Luiz Herui.que, como membros suplentes, para comporem o Bloco Parlamentar daMaioriana
Comissão.
61. Em 27.02.20 13, o Senador Ataldes Oliveira é designado membro suplente na Comissão (Oficio n' 58/20 13-GLPSDB).
62. Em 27.02.2013, foi lido o or n' 10/20 13-GLDEM, comtmicando a cessão da vaga de suplente na Comissão ao PSDB (OF. n' 10/2013-GLDEM).
63. Em 27.02.2013, a Comissão reunida elegeu os Senadores Cyro Miranda e Ana Amélia, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, deste colegiado
(OF. n' 05/20 13 - S.CE).
64. Em 12.03.2013, o Senador Sodré Santoro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Morazildo Cavalcanti (OF. BLUFOR n' 030/20 13).
65. Em 13.03.2013, o Senador João Co" a é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Ul1ião e Força na Comissão (Or BLUFOR n' 60/2013).
66. Em 19.03.2013, são designados membros titulares os Senadores ATInando Monteiro e Sodré Sanioro, e membro suplente o Senador Eduardo para
miegrarem o Bloco Parlamentar Ul1ião e Força na Comissão (Or BLUFOR 45/20 13).
67. Em 19.03.2013, o Senador Jão Vicente Claudinlio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Ul1ião e Força na Corrussão (Or BLUFOR n'
67/2013).
68. Em 20.03.20 13, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos termos do Oficio GSRR n' 43/20 13).
69. Em 21.03.2013, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Walter Pinheiro o r n' 53120 13-GLDBAG).
70. Em 11 .04.2013, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira (Or. 118/20 13-GLPSDB)
71. Em 11.04.2013, vago em virtude de o Senador Sodré Santoro não exercer mais o mandato, devido ao retomo do titular Senador Mozarildo Cavalcanti
72. Em 15.04.2013, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do Bloco Parlamentar Ul1ião e Força na Comissão (OF. n'
82120 13-BLUFOR).
73. Em 14.05.2013, o Senador Mozarido Cavalcanti é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Ul1ião e Força na Comissão (Or n' 111113 BLUFOR) .
74. Vago em razão de o Senador Pedro Smion não pertencer mais á Comissão (OF. n' 190/20 13-GLPMDB).
75. Em 11.06.2013, o Senador Pedro Simon é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Or n' 197/13 - GLPMDB).
76. Em 07.08.20 13, vago em virtude de o Senador Ataides Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do tiular, Senador João Ribeiro.
77. Em 26.8.2013, o Senador Gim é designado membro titular do Bloco Parlamentar Ul1ião e Força na Comissão (Or 163/2013-BLUFOR) .

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mai!: julioric@senado.gov.br
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4.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, TEATRO, MÚSICA E COMUNICAÇÃO
SOCIAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nO 26/2000, do Senador José Fogaça e outros, com o objetivo
de Acompanhamento das ações Cinema, Teatro, Música e Comunicação Social.
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Notas:
"', Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31 /1J-GLPSDB , de 10.02.20 ll,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 11 .

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE nO 1/2002, do Senador José Sarney.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Notas:
*, Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de lO.02.2011 ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Notas:
". Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio n' 311l1-GLPSDB, de 10.02.20 Ii ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 11 .

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br

4.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NO

AMBIENTE ESCOLAR
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCE n° 19/2011, da Senadora Gleisi Hoffmann e outras, com a
fUlalidade de, no prazo de seis meses, realizar um ciclo de diálogos com o objetivo de analisar e debater as
relações no ambiente escolar, e apresentar propostas ao Poder Público, em todos os níveis, para enfrentar
esse problema em busca de uma sociedade educadora.
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes

Notas:
"'. Em 17.05.2011, foi lido o Oficio nO036/20111CE infonnando que o Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte decidiu, e o Plenário
referendou, a redução do número de cinco membros titulares e cinco suplentes para três membros titulares e três suplentes para a Subcomissão.

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3303-4604
Fax: 3303-3121
E-mail: julioric@senado.gov .br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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5) COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CMA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT) (58)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

TITULARES

(58)

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Anibal Diniz (PT)

(H,64)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL) (67 ,63)

Acir Gurgacz (PDT)

2. Delcídio do Amaral (PT)

(43,44 ,12 ,8,35 ,36)

(3)

Jorge Viana (PT)
Ana Rita (PT) (62)

3. Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

5. João Capiberibe (PSB)

4. Cristovam Buarque (PDT)
(60)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
Romero Jucá (PMDB)

1. Sérgio Souza (PMDB)

(13 ,55)

Luiz Hemique (PMDB)

(38,47 ,48 ,37,55)

2. Eduardo Braga (PMDB)

(34 ,16 ,17,55)

(55)

Garibaldi Alves (PMDB) (ll~7)
Valdir Raupp (PMDB) (4,ll)

3. João Alberto Souza (PMDB)

Ivo CassaI (PP) (ll)
Kátia Abreu (PSD) (21,19,10,9,55)

5. Emúcio Oliveira (PMDB)
6. VAGO (27,26,25,6,32)

4. Vital do Rêgo (PMDB)

(33)

(18 ,17 ,ll)

(14~5,68,61)

(28,29,31,57)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Alvaro Dias (PSDB)

(72 ,73 ,50,52)

Cícero Lucena (PSDB)
José Agripino (DEM)

(5 , 7~3 ,50)

(24 ,23 ,15)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Flexa Ribeiro (PSDB)

(54,50)

3. Cyro Miranda (PSDB)

(45 ,23 ,74)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Blairo Maggi (PR)

(46,65~9 ,22 , 1)

Eduardo Amorim (PSC)
Fernando Collor (PTB)

(42 ,41 ,49,65 ,59 ,51)

(65)

1. Gim (PTB)

2. VAGO

(50)

(33,40)

(65 ,"~9 ,2)

(39 ,65 ,71 ,70 ,59,69)

3. Armando Monteiro (PTB)

(65,66)

Notas:
"'. Em 08.02.2011 , foi lido o Oficio nO1, de 2011 , da Liderança do PSOL , designando a Senadora Marinor Brito como membro suplente, para compor a
eMA.
""". Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam aforrnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
""''''' . Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO25, de 2011 , da Liderança do PSDB , designando os Senadores Aloysio NWles e Marisa Serrano como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e FlexaRibeiro como membros suplentes, para comporem a CMA.
""''''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO22, de 2011 , do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Aníbal Diniz, João Pedro,
Jorge Viana, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg como membros titulares; a Senadora Ana Rita Esgário e os Senadores Walter
Pinheiro, Vanessa Grazziotin, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CMA.
"'''''''''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO57, de 2011 , da Liderança do PMDB , designando os Senadores Vital do Rêgo, Wilson Santiago, Ewúcio
Oliveira, Romero Jucá, Eduardo Braga, Ivo Cassol e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp, Lobão Filho, Waldemir Moka,
João Alberto Souza e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CMA.
"''''''''''''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO12, de 2011 , da Liderança do DEY!, designando a SenadoraKátia Abreu como membro titular, e o Senador
Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CMA.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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"''''''''''''' ''' '''. Os Líderes do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF,
lido na sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
"''''''''''''''' "''''''' . Nova proporcionalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013) "A Presidência comunica aos Srs. Líderes que - tendo em vista
o Ofício nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solicitação de ajuste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PI, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da proporcionalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resuitado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotalização de votos pela Justiça Eleitoral e da decisão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidência, dando cumprimento a este critério estabelecido pelas Lideranças, solicita aos Srs. Lideres que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"''''''' "'''' "''''''' "'. Bloco Parlamentar da Maioria: 5 titulares e 5 suplentes (1 vaga compartilhada). Bloco de Apoio ao Governo: 5 titulares e 5 suplentes
(1 vaga compartilhada). Bloco Parlamentar Minoria: 3 titulares e 3 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 3 titulares e 3 suplentes.
1. Em 22.02.2011, o Senador Paulo Davim é designado membro titular em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Irabal.h.istaBrasileiro - PIB na
Comissão (OF. n' 046/2011 - GLPTB / OF. n' 057/2011-GLPMDB).
2. Em 23.02.2011, o Senador João Vicente Claudino é designado membro suplente na Comissão (OF. nO052/2011 - GLP1B).
3. Em 18.03.2011, o Senador Delcidio do Amaral é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
WalterPinheiro (OF. n' 36'2011 - GLDBAG).
4. Em 16.06.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (pMDBIPP/PSC/PMNIPV) na Comi ssão, em
substituição ao Senador Romero Jucá (OF. n' 196/2011 - GLPMDB).
5. Vago, em virtude de a SenadoraMarisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Iribwlal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
6. Em 30.6.2011 , o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente na Comissão (OF. n' 210/2011 - GLPMDB).
7. Em 06 .07.2011, o senador Alvaro Dias é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (OF n' l43/1I -GLPSDB).
8. Vago em razão do ténnino do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
9. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassollicenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS n' s 848 e 849 de 2011 , aprovado na sessão de 12.07.11.
10. Em 14.07.2011 , o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (pMDBIPPIPSC/PMNIPV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Or n' 223/20 lI -GLPMDB).
I!. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. 1" 056/20ll-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 20 I!.
12. Em 10.08.2011 , o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Or n' 100/2011 - GLDBAG).
13. Em 20.09.20 11 , o Senador Luiz Henrique é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDBIPP/PSCIPMNIPV) na Comissão, em
substituição ao Senador Vilal do Rêgo (OF. n' 255/2011 - GLPMDB).
14. Em 29.09.2011 , o Senador João Alberto Souza afastou-se nos tennos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do E;tado do Mararilião, conforme OF. 1" 208/20 lI -GSJ ALB.
15. Em 05.10.2011 , em substituição à Senadora Kàtia Abreu, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão(Ofn' 059/20ll-GLDEM).
16. Em 08.11.20 lI , vago em virtude de o Senador Wilson Sariliago ter deixado o mandato.
17. Em 911 1120 11 , o Senador Waldemir Moka é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, deixando de ocupar a suplência
(OF.289/ll -GLPMDB)
18. Em 10.11.2011 , o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Or 292'2011 - GLPMDB).
19. Em 14.11 .20 li , vago em razão do térntino do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassWlção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Or n' 656/20ll -GS1CAS).
20. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.20 I!.
21 . Em 16.11 .20 lI , o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comi ssão (OF. GL PMDB n' 294/2011).
22. Em 16.11.2011 , o Senador Gim Argello é designado membro titular da Comissão, em substituição ao Senador Paulo Davim (Or n' 125/2011 GL PTB).
23. Em 17.11 .20 li , o Senador Jayme Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Clóvis Fecury, que assume a suplência (Or 072/20 Ii -GLD EM).
24. Em 23.11 .20 li , em substituição ao Senador Jayme Campos, o Senador José Agripino Maia é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão (Ofn' 074/2011-GLDEM).
25. Em 06.12.20 li , o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 121 dias, confonne os
Requerimentos n's 1.458 e 1.459/20 li , aprovados na sessão de 30.11.20 I!.
26. Vaga cedida tempomriarnente ao PR (OF. 1" 308/2011-GLPMDB).
27. Em 07.12.20 li , o Senador Lamo Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amoriro, em virtude de vaga cedida tempomriamente ao PR. (Or 20/2011-GLPR)
28. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.20 li , conforme Oficio nO
130/20 lI , aprovado na sessão de 07.12.2011.
29. Em 13.12.20 11 , a Senadora Ivonete Dantas é designada membro suplente do Bloco da Maioria (pMDBIPPIPVIPSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GL PMDB n' 331/20 11).
30. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nO6/20 12-GL PSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
31. Em 06.04.20 12, vago em virtude de a Senadora Ivonete Dantas não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves.
32. Em 05.04.20 12, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Amorim.
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33. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comwucando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
34. Vago, em 13.06.2012, em virtude de o Senador WaldemirMoka ter se desligado da Comissão (OF n' 154/2012-GLPMDB).
35. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29.06.12, confonne os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.
36. Em 04.07.20 12, o Senador Assis Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Acir
Gurgacz (Ofn' 087/2012-GLDBAG).
37. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, cOIÚonne os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
38. Em 10 .08.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. GLPMDB n' 18112012).
39. Senador Blairo Maggi licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e 11, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08.12, cOlúonne os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
40. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio n' 115/20 12-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicelúinho Alves e João Costa, comunicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar Uluão e Força.
41. Em 17.10.2012, foi lido na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal o Oficio GSV AL V nO415/2012, do Senador Vicentinho Alves,
comunicando, nos tennos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o seu afastamento do exerdcio do mandato para assumir
o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para Assuntos Legislativos junto ao Congresso Nacional (Diário Oficial do EEtado do
Tocanimsn' 3.735, de 17.10.2012).
42. Em 17.10.2012, o Senador João CoEta é designado membro titular do Bloco Parlamentar Uluão e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Vicenhnho Alves (Or n' 105/20 12IBLUFORlSF).
43. Vago em virtude de o Senador Assis Gurgacz não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Acir Gurgacz, em 30.10.2012 (Of.
GSAGUR-172'2012).
44. Em 30.10.20 12, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Assis
Gurgacz (Or n' 138/2012 - GLDBAG).
45. Vago em virtude de o Senador Clovis FecUl)' não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador João Alberto Souza, em 5.11.2012
(Or GSJALB n' 0001120 12).
46. Em 6.11.20 11, foi lido o or 214112-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado a substituição do seu nome parlamentar "Senador
Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
47. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11 .2012.
48. Em 23.11.2012, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Coimssão (OF. GLPMDB n' 357/2012).
49. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.0 1.2013.
50. Em 07.02.20 13, são designados para integrarem a Comissão, nas vagas destinadas ao PSDB : Senadores Alvaro Dias e Flexa Ribeiro, como membros
titulares; e Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Cicero Lucena, como membros suplentes (Oficio n° 1611 3-GLPSDB).
51. Em 07.02.20 13, o Senador Fernando Collor é designado membro titular do Bloco Parlamentar Uuião e Força na Comissão (Or. n'.
13/2013-BLUFOR).
52. Em 19.02.2013, o Senador Ataides Oliveira é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Alvaro Dias (Oficio n' 31113-GLPSDB).
53. Em 21 .02.20 13, o Senador Cicero Lucena é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Flexa
Ribeiro(Oficio n' 34113-GLPSDB).
54. Em 21 .02.20 13, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Cícero Lucena (Oficio n' 34113-GLPSDB).
55. Em 26.02.20 13, foi lido o Ofi cio GLPMDB nO40/20 13, designando os Senadores Romero Jucá, Luiz Henrique, Euuicio Oliveim, Valdir Raupp, Ivo
Cassol e a Senadora Kátia Abreu, como membros titulares, e os Senadores Sérgio Souza, Eduardo Braga, João Alberto Souza e a Senadora Ana Amélia,
como membros suplentes, para comporem o Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
56. Em 26.02.20 13, o Senador Eduardo Amorim é designado suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador João
Vicente Claudino (Or. n' 27/20 I3-BLUFOR).
57. Em 26.02.20 13, o Senador Garibaldi Alves é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Euulcio Oliveira, que assume a suplência (Or. 069/2013 -GLPMDB).
58. Em 27.02.20 13, a Comissão reunida elegeu os Senadores Blairo Maggi e Eduardo Amorim Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, deste
colegiado (OF. n' 33/2013 - CMA).
59. Em 27.02.20 13, os Senadores Eduardo Amorim e Blairo Maggi são designados membros titulares do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão,
em substituição aos Senadores Gim e Fernando Collor, que passam a ocupar a suplência na Comissão (OF. BLUFOR nO37/20 13).
60. Em 04.03.20 13, o Senador João Capiberibe é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo, em subEtituição ao Senador Antonio Carlos
Valadares(Or. 040/2013 -GLDB AG).
61. Vago em virtude do desligamento da Senadom Ana Amélia da Comissão (OF n' 87/20 13 - GLPMDB).
62. Em 07.03.20 13, a Senadora Ana Rita é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Pedro Taques (Of.
041/2013 -GLDBAG).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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63. Vago, em virtude de a Senadora Ana Rita ter sido designada membro titular do Bloco Parlamentar de Apoio ao Govemo (Of. nO41/20 113 GLDBAG).
64. Em 20.03.2013, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos tennos do Oficio GSRR nO43/2013).
65. Em 20.03.20 13, os Senadores Blairo Maggi., Eduardo Amorim e Fernando Collor são designados como membros titulares, e os Senadores Gim e João
Costa membros suplentes pelo Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (Of. 46/2013-BLUFOR).
66. Em 08.04.20 13, o Senador Annando Monteiro é designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força na COlnissão (Of.
78/20 13-BLUFOR).
67. Em 11.04.2013, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nO64/2013 GLDBAG).
68. Em 18.04.2013, o Senador Vital do Rego é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nO154/20 13-GLPMDB).
69. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Vicentinho Alves, em 23.04.2013.
70. Em 23.04.20 13, o Senador Vicentinho Alves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. n°
89/20 13-BLUFOR)
71. Vago em virtude do desligamento do Senador Vicenlinho Alves da Comissão (OF n' 103/2013 - BLUFOR).
72. Em 07.08.2013, vago em virtude de o Senador Ataides Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retomo do tiular, Senador João Ribeiro.
73. Em 12.08.2013, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Or 155/2013-GLPSDB).
74. Em 27.08.2013, o Senador C)'TO Miranda é designado membro suplente na Comissão (OF. n' 16112013 - GLPSDB).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: terças-feiras, às llh30 - Plenário n' 6 - ALA NILO COELHO
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mai!: scomcma@senado.gov.br
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5.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA ÁGUA
Finalidade: Encaminhamento de soluções legislativas sobre os problemas ainda existentes da gestão e
distribuição dos recursos hídricos no Brasil.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Instalação: 15/03/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Jorge Viana (PT)

1. VAGO

Vanessa Grazziotin (PCdoB)

2. Cristovam Buarque (PDT)

AnibaJ Diniz (PT)

3. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(2 ,6)

(13)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
VAGO

1.

(9)

Sérgio Souza (PMDB)

(10)

Eduardo Braga (PMDB)

2. VAGO

(7)

(3)

(9,4,11)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(1,8)

11. VAGO

(12)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Eduardo Amorim (PSC)

(14 ,5)

11.

VAGO

(10)

(13)

Notas:
1. Vago, em virtude de a SenadoraMarisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheim do TriblliUll de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N° 056/20 l1-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
4. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Srnltiago ter deixado o mandato.
5. Vago, em 16.11.2011, em virtude do OF. nO125/20 l1-GLPTB.
6. Em 27.2.2012, o Senador Anibal Diniz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Sulxomissão (Of. nO34/20 121CMA).
7. Em 27.2.2012, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Vital do Rêgo (Of. n' 34/2012lCMA).
9. Em 27.2.2012, o Senador WaldemirMokaé designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão (Of. nO34/2012/CMA).
8. Em 27.2.2012, o Senador Aloysio NlUles Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Sulxomissão (Of. nO34/20 121CMA).
10. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, commricando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
11. Vago, em 13.06.2012, em razão de o Senador Waldemir Moka não pertencer mais à Comissão (OF. nO154/2012-GLPMDB).
12. Em 02.10.20 12, a Senadora Kátia Abreu licenciou-se nos termos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 02.10.2012,
conforme RQS nO869/2012, deferido na sessão de 01.10.2012.
13. Em 19.03.2013, os Senadores Antonio Carlos Valadares e João Vicente Claudino deixam de compor a Subcomissão (Of. nO52/20 13-CMA).
14. Em 19.3.2013, o Senador Eduardo Amorim é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Subcomissão (Of. nO52/20 13/CMA).
"'. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"''''. Em 16.3.2011, foi lido o Oficio nO2, de 15.03.2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, designando
os Senadores Jorge Viana, Vanessa Grazziotin, João Pedro, Waldemir Moka, Vital do Rêg o, Mansa Serrano e Paulo Davim como membros titulares; e os
Senadores Antonio Carlos Valadares, Cristovam Buarque, Rodrigo Rollemberg, Eduardo Braga, Wilson Santiago, Kátia Abreu e João Vicente Claudino
como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Permanente da Água.
"'''''''. Os Líderes do PTB e do PR comunicam a formação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF, lido na
sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
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5.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO DE
2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016
Finalidade: Acompanhamento, fiscalização e controle das obras financiadas com dinheiro público para a
Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
PRESIDENTE: Senador Sérgio Souza (PMDB-PR) (18)
VICE-PRESIDENTE: Senador Anibal Diniz (PT-AC) (18)
RELATOR: Senador Cícero Lucena (PSDB-PB) (18)
Instalação: 16/04/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Govemo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
1. VAGO (1,16)
Rodrigo Rollemberg (PSB) (1)
VAGO

2. Vanessa Grazziotin (PCdoB)

(16)

Anibal Diniz (PT)

3. VAGO

(5,1)

(10,9,1)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Sérgio Souza (PMDB)
Ivo CassoI (PP)

(2)

(6)

1. Valdir Raupp (PMDB) (11)

(1)

2. Vital do Rêgo (PMDB)

(20)

Eduardo Braga (PMDB)

(19 ,8)

3. Ewúcio Oliveira (PMDB)

(16,20)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1. Flexa Ribeiro (PSDB)
2. VAGO (4)

Bloco Parlamentar União e FOl'ça (PTB, PR, PSC, PRB) (6)
Blalro Maggi (PR) (12.1,3)
11. Eduardo Aniotim (PSC) (13,14,1,15,11)
Notas:
1. Vago em virtude de o Senador Walter Pinheiro não pertencer mais à Comissão. (Or. nO36/2011 - GLDBAG)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. N' 056/20 11-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 16.11.2011, vago em virtude do OF. n° 125/20 11-GLPTB.
4. Vago em razão de o Senador Jayme Campos não pertencer mais à Comissão (OF. GLDEM 74/20 11).
5. Em 27.2.2012, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. n° 34/2012/CMA).
6. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integmr o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
7. Em 26.04.20 lI, foi lido o Oficio n° 1I6/20 12JCMA comunicando a composição atualizada da Subcomissão com as seguintes alterações de Senadores:
Bloco de Apoio ao Governo - Rodrigo Rollemberg como primeiro titular, Antonio Carlos Valadares e Acir Gurgacz, primeiro e terceiro suplentes,
respectivamente; Bloco Parlamentar da Maioria - Sérgio Sousa, primeiro titular, Bloco Parlamentar União e Força - Blairo Maggi, titular, e Vicentinho
Alves, suplente.
8. Vago em razão de o Senador Waldemir Moka não pertencer mais à Comissão (OF. GLPMDB nO154/2012).
9. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e li, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29.06. 12, confonne os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.
10. Em 04.07.2012, vago em virtude de o Senador Acir Gurgacz não pertencer mais à CMA (Or. n° 087/2012 - GLDBAG).
11 . Senador Valdir Raupp licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos J e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, conforme os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
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12. Senador Elarro Maggi licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e 11, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08.12, confonne os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
13. Em 17.10.2012, foi lido na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal o Oficio GSV AL V nO415/2012, do Senador Vicentinho Alves,
comwucando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o seu afastamento do exercício do mandato para asswnir
o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para AsSillltOS Legislativos jtm10 ao Congresso Nacional (Diário Oficial do Estado do
Tocantins n' 3.735, de 17.10.2012).
14. Em 19.10.2012, o Senador João Costa é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Uluão e Força na COlnissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Or n' 279/20 12/CMA) .
15. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.01.2013.
16. Em 19.03.2013, os Senadores Antoluo Carlos Valadares, Lobão Filho e Pedro Taques deixam de compor a Subcomissão (Of. n° 5212013-CMA).
17. Em 19.3.2013, o Senador Eduardo Amorim é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Uluão e Força na Subcomissão (Of. nO
52/2013-CMA).
18. Em 16.04.2013, os Senadores Sérgio Souza e Atúbal Diniz foram eleitos presidente e vice-presidente, respectivamente, e designado relator o Senador
Cicero Lucena, na Subcomissão (Or n' 86/20 13-CMA).
19. Em 08.05.2013, o Senador Vital do Rêgo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nO
155/2013-GLPOMDB ).
20. Em 08.05.2013, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
EUlÚcio Oliveira, que passará a exercer a suplência (Or n' 153/20 13-GLPMDB).
"'. Os Lideres do PSDB e do DEM comunicam a fonnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"''''. Em 16.3.2011, foi lido o Oficio n° 4, de 2011, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Conswnidor e Fiscalização e Controle, designando em
15.03 .2011 os Senadores Blairo Maggi, Pedro Taques, Anibal Diniz, Vital do Rêgo, EUlÚcio Oliveira, Eduardo Braga, Cicero Lucena, Aloysio Nunes
Ferreira e Paulo Davirn como membros titulares; e os Senadores Rodrigo Rollemberg, Walter Pinheiro, Vicentino Alves, Valdir Raupp, Waldemir
Moka, Lobão Filho, Flexa Ribeiro, Jayme Campos e João Vicente Claudino como membros suplentes, para comporem a SUbcomissão Pennanente de
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpiadas de 2016.
"'''''''. Os Lideres do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF, lido na
sessão do Senado de 3 de abril de 2012.

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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5.3) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS
DA USINA DE BELO MONTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RMA nO20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução das
obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (13)
VICE-PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (13)
RELATOR: Senador Ivo Cassol (PP-RO) (13)
Instalação: 12104/201 1

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Govemo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Jorge Viana (PT)

1. Anibal Diniz (PT)

(6)

(2)

(9,6)

Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. VAGO

Delcídio do Amaral (PT)

3. Vanessa Grazziotin (PCdoB)

(14)
(9)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Sérgio Souza (PMDB)

(4,7,3,1)

1. Ivo CassoI (PP)

Valdir Raupp (PMDB)

(11)

2. Eduardo Braga (PMDB)

(8)

(10)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
FIexa Ribeiro (PSDB)
11. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
BIairo Maggi (PR) (9,12,5)
11. VAGO (14)

(8)

Notas:
1. Em 12.07.2011 , o Senador Ivo Cassollicenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e lI, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07. 11 ,
conforme RQS nOs 848 e 849 de 2011 , aprovado na sessão de 12.07.11 .
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N° 056/20 ll-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011 .
3. Em 11 .08.2011 , o Senador Reditario Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Ivo CassaI (Or. n' 9 1/201 I-CMA).
4. Em 14 .11.2011 , vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol (Of.
n' 656/20 I I -GSICAS).
5. Em 16 .11.201 I, vago em virtude do OF. n' 125/20 I I-GLPTB .
6. Em 27.2.2012, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (Of. nO34/20 121CMA).
7. Em 27.2.2012, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão (Of. nO34/20 I2ICMA).
8. Em 10 .04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Arnorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/2012~GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
9. Em 16 .04.2012, os Senadores Anibal Diniz, Vanessa Grazziotin e Blairo Maggi são designados para as vagas em aberto na Subcomissão (Of. nO
99/20I2ICMA).
lO . Em 16.04.2012, o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Lobão Filho (Or. n' 99/20I2ICMA).
11 . Senador Valdir Raupp licenciou~se nos termos do art . 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, conforme os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11 .07.12.
12. Senador Blairo Maggi licenciou~se nos termos do art. 43, inciso I e TI, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08.12, conforme os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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13. Em 14.3.2013, foi lido o Oficio 00 1/2013-CMABMONTE, que comWllca a instalação da Subcomissão em 12.3.2013, bem como a eleição dos
Senadores De1cídio do Amaral, F1exa Ribeiro e Ivo Casso1, para Presidente, Vice-Presidente e Relator, respectivamente.
14. Em 19.03.2013, os Senadores João Vicente C1audino e Pedro Taques deixam de compor a Subcomissão (Of. nO52/20 13-CMA).
"'. Os Líderes do PSDB e do DEM comwllcam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011 ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"''''. Em 12.4.2011, foi lido o Oficio nO26, de 2011 , da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Conswnidor e Fiscalização e Controle, designando os
Senadores João Pedro, Rodrigo Rollemberg, De1cídio do Amaral, Ivo Casso1, Valdir Raupp, F1exa Ribeiro e Paulo Davim como membros titulares; e
os Senadores Jorge Viana, Pedro Taques, Lobão Filho, Eduardo Braga, Aloysio NlUles Ferreira e João Vicente Claudino como membros suplentes, para
comporem a Subcomissão Temporária de Acompanhamento das Obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
"'''''''. Os Líderes do PTB e do PR comwllcam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF, lido na
sessão do Senado de 3 de abril de 2012.

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcm a@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
lnfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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5.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS
MEDIDAS ADOTADAS NA RIO+20
Finalidade: Subcomissão alterada pelo RMA nO 53/2012, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle, com a finalidade de monitorar a implementação das
medidas adotadas na Rio+20. (Subcomissão anterior: Subcomissão Temporária de Acompanhamento da
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável- Rio+20 - RMA n° 25/2011)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
1. Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Cristovam Buarque (POT)
Rodrigo Rollemberg (PSB)

2. Antonio Carlos Valadares (PSB)

Pedro Taques (POT)

3. Jorge Viana (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Eduardo Braga (PMOB)

1. Valdir Raupp (PMOB)

Sérgio Souza (PMOB)

2. Luiz Henrique (PMOB)

Cícero Lucena (PSOB)

VAGO

(2 .3 .4)

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
11. Aloysio Nlliles Ferreira (PSOB)
Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )
11. João Vicente Claudino (PTB)

Notas:
1. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, conforme os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
2. Em 17.10.2012, foi lido na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal o Ofício GSV AL V n0415/2012, do Senador Vicentinho Alves,
com1ll1icando, nos termos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o seu afastamento do exercício do mandato para assumir
o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para Assmltos Legislativos j1ll1to ao Congresso Nacional (Diário Oficial do Estado do
Tocantins n' 3.735. de 17.10.2012).
3. Em 19.10.2012 o Senador João Costa é designado como membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentintio Alves (Of. 278/2012lCMA).
4. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.01.2013.
*. Em 03.07.2012, lido o Requerimento nO53, de 2012-CMA, aprovado em 27.06.2012, que altera a Subcomissão Temporária de Acompanhamento da
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentáve1 - Rio+20 para Subcomissão Permanente de Monitoramento da Implementação das
Medidas Adotadas na Rio+20 (Of. n' 193/2012lCMA).

Secretário(a): Rayrnundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scorncma@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações · 3303·3325/357217279
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Ana Rita (PT-ES) (60)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(60)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL) (14,66)
Ana Rita (PT)

1. Angela Portela (PT)

João Capiberibe (PSB)

2. Eduardo Suplicy (PT)

(50 ,47,59)

Paulo Paim (PT)
Randolfe Rodrigues (PSOL)

3. Humberto Costa (PT)
4. Anibal Oiniz (PT) (26 ,13,24)

(68)

Cristovam Buarque (PDT)
Wellington Oias (PT)

(12)3)

5. João Owval (PDT)
6. Lidice da Mata (PSB)

(37,38,12,10)

(21,59)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
VAGO

(67 ,58)

VAGO

(27 ,11 ,28,29 ,2,40)0 ,58)

Paulo Oavim (P\!)
VAGO (30 ,16,58,62)

1. Roberto Requião (PMOB)

2. Ricardo Ferraço (PMOB)

(31 ,33 ,39~8)

Sérgio Petecão (PSO)

(18,58)

VAGO

3. VAGO
4. VAGO

(19)

5. VAGO

(11)

(41)

(6,8,32 ,25 ,58)

(36~8)

6.

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(34 ,7,15 ,44 ,3,71 ,61)

VAGO
VAGO

1. VAGO

(5 ,22~7)

(4)

2. VAGO

(56)

(35,17,52,43)

3. Wilder Morais (OEM)

(46)

4.

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Magno Malta (PR)
Gim (PTB)
VAGO

(54,65 ,1)

(42 ,69,64 ,65 ,9)

(65)

1. VAGO

(53 ,45 ,65)

2. VAGO

(65 ,63)

3. VAGO

(48 ,51 ,55 ,65)

(41,49)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Oficio nO1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando a Senadora Marinor Brito como membro titular para compor a
CDH.
"'>I<. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111·GLPSDB, de 10.02.2011,

lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"'' '*. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO 24, de 2011, da Liderança do PSDB, designando as Senadoras Mansa Serrano e Lúcia Vània como membros
titulares; e os Senadores Cícero Lucena e Cyro Miranda como membros suplentes, para comporem a CDH.
"''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO 54, de 2011, da Liderança do PMDB, designando os Senadores Pedro Simon, Jarbas Vac:;concellos, Garibaldi
Alves, João Alberto Souza, Sérgio Petecão e Paulo Davim como membros titulares; e os Senadores Gilvam Borges, EUIÚcio Oliveira, Ricardo Ferraço,
Wilson Santiago e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem a CDH.
"'''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO20, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando as Senadoras Ana Rita e
Marta Suplicy, e os Senadores Paulo Paim, Wellington Dias, Magno Malta e Cristovam B uarque, como membros titulares; e as Senadoras Ângela
Portela e Gleisi Hoffinann, e os Senadores Humberto Costa, João Pedro, Vicentinho Alves, João D11IV3l e Lídice da Mata como membros suplentes, para
comlX'rem a CDH.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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"''''''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO12, de 2011 , da Liderança do DE:\1, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular, e o
Senador José Agripino como membro suplente, para comporem a CDH.
"'''''''''''''''''''. Em 01.03.20 11, foi lido o Oficio nO58, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular, para
compor a CDH.
"''''''''''''''''''''''. Os Líderes do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF,
lido na sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
"''''''' "'''' "''''''' "' . Nova proporcionalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013 ) "A Presidência comunica aos Srs. Líderes que - tendo em vista
o Ofício nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solicitação de ajuste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PI, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da proporcionalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resuitado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotallzação de votos pela Justiça Eleitoral e da decisão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidência, dando cumprimento a este critério estabelecido pelas Lideranças, solicita aos Srs. Lideres que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"''''''' "'''' "''''''' "'''' . Bloco Parlamentar da MaJoria: 6 titulares e 6 suplentes. Bloco de Apoio ao Governo: 6 titulares e 6 suplentes. Bloco Parlamentar
:Minoria: 4 titulares e 4 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 3 titulares e 3 suplentes.

1. Em 01.03.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do PIE na Comissão (Or nO058/20 11 - GLPTB).
2. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
3. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano deixa de miegrar a Comissão (OF. n° 64/2011 - GLPSDB).
4. Em 23.03.2011, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão (OF. nO65/2011 - GLPSDB).
5. Em 23.03.2011, o Senador Cícero Lucena deixa de integrar a Comissão (OF. nO66/2011 - GLPSDB).
6. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS n° 29112011 , deferido na sessão de 29.03.1 1.
7. Em 09.05.2011, o Senador Ataides Oliveira é designado membro titular do PSDB na Comissão (OF. nO110/20 11-GLPSDB).
8. Em 10 .05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDBIPPIPSC/PMNIPV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvarn
Borges (Or n° 14112011 -GLPMDB).
9. Em 11.05.2011, o Senador Gim ArgeUo é designado membro titular do PTB na Comissão (Or nO84/2011 - GLPTB).
10. Em 11.05.20 lI , o Senador Marcelo CriveUa é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. n° 63/20 11-GLBAG).
11. Em 12.05.20 lI , o Senador Eduardo Amorim deixa de ser suplente do Bloco PMDBIPP/PSCIPMNIPV na Comissão e é designado como membro
titular (Or n° 156/2011 - GLPMDB)
12. Em 08.06.20 11 , lido oficio da Senadora Gleisi Hoffrnarm comunicando, nos tennos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal,
ter tomado posse no cargo de Mmistra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. n° 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
13. Vago em razão do ténnino do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
14. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N' 056/2011 -GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
15. Vago em virtude de o Senador Ataides Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador João Ribeiro, em 1°.09.2011.
16. Em 29.09.20 11 , o Senador João Alberto Souza afastou-se nos tennos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para asswnir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do E;tado do Maranhão, conforme OF. N' 208/20 II -GSJALB .
17. Em 05.10.20 11 , em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão.(Ofn° 060/2011-GLDEM).
18. Em I°. 11.20 li, foi lido o or 0450-20 li , do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.20 li , comunicando passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD .
19. Em 08.11.20 11 , vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
20. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.20 lI.
21. Em 17.10.2012, vago em razão da designação da Senadora Lídice da Mata como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. n°
133/2012-GLDBAG).
22. Em 17.11.20 li , o Senador Cássio Cimha Lima é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão. (Or. nO194/20 Ii GLPSDB)
23. Em 22.11 .20 li , o Senador Eduardo Suplicy é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Gleisi Hoffmann (Or. n' 138/20 II -GLDBAG).
24. Em 23.11 .20 li , a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. n°
140/2011-GLDBAG).
25. Em 28.11 .20 11 , vago em razão do térnrino do mandato do Senador Geovani Borges, em face da reassunção do membro titular, Senador Gilvam
Borges.
26. Em 29.11 .20 11 , o Senador Aníbal Diniz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Vanessa Grazziotin (Or. n' 142120 II-GLDBAG).
27. Em 06.12.20 lI , o Senador Eduardo Amorimlicenciou-se nos termos do art. 43, incisos 1 e 11, do Regimento Interno, por 121 dias, confonne os
Requerimentos nOs 1.458 e 1.459/20 li , aprovados na sessão de 30.11.20 li .
28. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. N' 308/2011-GLPMDB).
29. Em 07.12.20 11 , o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em sub~ituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Or. 20!2011-GLPR)
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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30. Em 07.12.20 11 , o Senador Casildo Maldaner é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
João Alberto Souza. (Of. slll-GLPMDB )
31. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.2011, confonne Oficio nO
130/2011 , aprovado na sessão de 07.12.2011.
32. Em 08.12.20 11 , o Senador Roberto Requião é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão. (Of. nO
320/2011-GLPMDB)
33. Em 13.12.2011 , a Senadom Ivonete Dantas é designada membro titular do Bloco da Maioria (PMDB/PPIPV/PSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB n' 324/20 11).
34. Em 08.02.20 12, o Senador Aloysio Nunes Ferreim é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. 10/12 - GLPSDB).
35. Em 14.02.2012, o Senador Demóstenes Torres é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador
Clóvis Fecury (Of. n' 1/2012 - GLDEM).
36. Em 02.03.20 12, vago em virtude de o Senador EUJÚcio Oliveira deixar, a pedido, de integrar como suplente a Comissão (Of. n' 22/2012 - GLPMDB).
37. Em 02.03.2012, lido oficio do Senador Marcelo Crivella comwllcando, noo tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercicio do mandato de Senador para asswnir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nO34/2012-GSMC).
38. Em 06.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro titular do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo CriveUa (Of. n' 28/2012 - GLDBAG).
39. Em 06.04.2012, vago em virtude de a Senadom Ivonete Dantas não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves.
40. Em 05.04.2012, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Amorim.
41. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
42. Em 11.04.2012, o Senador Eduardo Amorim é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Gim ArgeUo (OF. n' 10/20 12-GLBUF).
43. Em 17.4.20 12, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na
Comissão(Of n' 16/20 12-GLDEM).
44. Em 07.05.20 12, lido o Oficio nO55/12-GLPSDB, comunicando que o Senador Aloysio Nunes Ferreira deixou de integrar a Comissão.
45. Em 26.06.20 12, o Senador Gmi ArgeUo é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Uinão e Força na Comissão (Of. n' 65/20 12/BLUFOR) .
46. Em 05.09.20 12, o Senador Wilder Morais é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador José
Agripino (Of GLDEM n' 48/2012).
47. Em 13.09.2012, lido o Oficio n' 198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos termos do inciso 11 do art. 39 do Regmiento Interno do
Senado Federal, ter tornado posse no cargo de Miinstra de Estado da Cultura (D.O.U. n' 178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
48. Em 17.10.2012, foi lido na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal o Oficio GSV AL V n' 415/2012, do Senador Vicenlinho Alves,
comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o seu afastamento do exercicio do mandato para assrunir
o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para Assuntos Legislativos junto ao Congresso NaciOJlal (Diário Oficial do Estado do
Tocantinsn' 3.735, de 17.10.2012).
49. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio n' 115/20 12-BLUFORlSF, dos Senadores Gmi ArgeUo, Vicentintio Alves e João Costa, comunicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
50. Em 17.10.2012, a Senadora Udice daMala é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Marta Suplicy (DF. n' 13312012-GLDBAG).
51. Em 17.10.2012, o Senador João Costa é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentintio Alves (Df. n' 100/20 12/BLUFORlSF) .
52. Vago em virtude de o Senador Clovis FecUl)' não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador João Alberto Souza, em 5.11 .2012
(Df GSJALB n' 0001/2012).
53. Em 6.11.2011 , foi lido o Of. 214/12-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado a substituição do seu nome parlamentar "Senador
Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
54. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121
dias, conforme o Requerimento nO1.085/12, aprovado na sessão de 11 .12.2012.
55. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.01.2013.
56. Em 07.02.20 13, o Senador Cyro Miranda deixa de compor a Contissão (Df. n' 17/20 13-GLPSDB).
57. Em 07.02.20 13, o Senador Cássio Cunha Lima deixa de compor a Comiss!o (Df. n' 17/20 13-GLPSDB).
58. Em 26.02.20 13, foi lido o Ofi cio GLPMDB n' 41/20 13, designando os Senadores Casildo Maldaner, Pedro Simoll, Paulo Davim, a Senadora Ana
Amélia e o Senador Sérgio Petecão como membros titulares e os Senadores Roberto Requião e Ricardo Ferraço como membros suplentes para comporem
o Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
59. Em 27.02.20 13, o Senador João Cabiperibe é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Lídice da Mala, que passa a ocupar a suplência em vaga destinada ao Bloco (Df. n' 30/2013 - GLDBAG).
60. Em 28.02.20 13, a Comissão remrida elegeu a Senadora Ana Rita e o Senador João Capiberibe para ocuparem os cargos de Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, deste colegiado (OF. nO04/20 13 - CDH).
61. Em 1'.03.2013, o Senador Ataídes Oliveira é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Df. n' 59/20 13- GL PSDB).
62. Vago em virtude do desligamento da Senadora Ana Amélia da Comissão (DF n' 88/2013 - GL PMDB).
63. Em 13.03.2013, o Senador João Co5ta é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (Df. BLUFOR n' 61/2013).
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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64. Em 19.03.2013, o Senador Eduardo Amorim deixa de compor a Comissão (Of. nO66/2013-BLUFOR).
65. Em 19.03.2013, é designado membro titular o Senador Magno Ma1ta para integrar o Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (Of. BLUFOR
47/2013).
66. Em 20.03.2013, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Govemo, nos tennos do Oficio GSRR nO43/2013).
67. Vago em razão de o Senador Casildo Ma1daner não compor mais a Comissão (Of. GLPMDB nO115/2013).
68. Em 21.03.20 13, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Govemo na Comissão, em substituição ao Senador
Wellington Dias (Or. n' 52'2013-GLDBAG).
69. Em 26.03.20 13, o Senador Gim é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Forçana Comissão (Of. BLUFOR nO71/2013).
70. Vago em razão de o Senador Pedro Simonnão pertencer mais à Comissão (OF. n° 191120 13-GLPMDB).
71. Em 07.08.20 13, vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retomo do tiular, Senador João Ribeiro.
72. Em 12.09.2013, o Senador Wellington Dias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Govemo na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Lopes (Or. n' 120/2013-GLDBAG).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-425113303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

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

lnfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANEl'ITE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nO 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanbar as ações em Defesa da Mulher.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Angela Portela (PT-RR)
Instalação: 09/04/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Angela Portela (PT)

1. Paulo Paim (PT)

Lídice da Mata (PSB)

2. João Capiberibe (PSB)

(7)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Sérgio Petecão (PSD)
Paulo Davim (P\/)

1. VAGO

(3)

(2)

(5)

(4)

2.

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1,6)

Notas:
1. Em 04.05.2011, foi lido o OF. N° 172/1 1-CDH, que comwtica a nova composição da Subcomissão, com o não preencltimenl0 da segwlCla vaga de
titular do Bloco Parlamentar pelo Senador João Alberto Souza (PMDB) e a ocupação da vaga de titular do Bloco da Minoria pelo Senador Demóstenes
Torres (DEM).
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. N° 056/20 ll-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Em 1°.11.2011, foi lido o Of. 0450-20 11 , do Senador Sérgio Petecão, de 04.10.2011, ComwtiC811do passar a ter a sua filiação partidária no Senado
vinculada ao Partido Social Democrático - PSD .
4. Em 02.03.20 12, vago em virtude de o Senador Ewúcio Oliveira deixar, a pedido, de iJllegrar como suplente a Comissão (Or. n' 22/20 12 - GLPMDB).
5. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de inlegrnr o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N' 004/2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
miegrar aquele Bloco.
6. Vago, em 17.04.12, em virtude de o Senador Demóstenes Torres não pertencer mais à Comissão de Direitos Hwnanos e Legislação Participativa (Of. n°
16/2012-GLDEM).
7. Em 13.09.2012, lido o Oficio n' 198/2012, da Senadora Marta Suplicy, comunicando, nos termos do niciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do
Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado da Cultura (D.O.U. n' 178, Seção 2, de 13 de setembro de 2012).
". Os Lideres do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio n' 31111 -GLPSDB , de 10.02.201 I,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 li.
"". Em 10.04.2013, foi lido o Or. 52/2013-CDH, que comunica a nistalação da Subcomissão em 09.04.2013; a designação das Senadoras Ângela Portela
e Lídice da Mata como membros titulares e dos Senadores Paulo Paim e João Capiberibe como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; a
designação dos Senadores Sérgio Petecão e Paulo Davim como membros titulares do Bloco Parlamentar da Maioria; e a eleição das Senadoras Lídice da
Mata e Ângela Portela, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, da Subcomissão.

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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6.2) SUBC. TEMP. DE COMB. À PEDOFILIA, PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA,
ADOLESCENTE, JUVENTUDE E IDOSO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDH nO40/2012, do Senador Magno Malta, com o a incumbência
de, até ao final da presente legislatura, dentre outros assuntos, investigar e combater todas as ações de maus
tratos em todos os níveis, contra crianças e adolescentes, incluindo investigação de denúncias de toda ação
delituosa contra esse segmento.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Suplicy (PT-SP)
Aprovação do Requerimento: 29/03/2012
Instalação: 09/04/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
Paulo Paim (PT)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

Eduardo Suplicy (PT)

2. João Capiberibe (PSB)

Bloco Parlamentar da Maiol"ia ( PMDB, PP, PSD, PV)
Paulo Davim (PV)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(1)

Notas:
1. Em 07.08.2013, vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do tiular, Senador João Ribeiro.
"'. Em 05.04.2013, foi lido o Of.4S/20 13-CDH, que comunica a designação dos Senadores Paulo Paim e João Capiberibe como membros titulares e dos
Senadores Randolfe Rodrigues e Anibal Diniz como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão; a designação do Senador Paulo
Davim como membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão; e a designação do Senador Ataídes Oliveira como membro titular do
Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão.
**. Em 10.04.2013, foi lido o Of. 62120 13-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 09.04 .2013; a designação dos Senadores Paulo Paim
e Eduardo Suplicy como membros titulares e dos Senadores Randolfe Rodrigues e João Capiberibe como membros suplentes do Bloco de Apoio ao
Governo; a designação do Senador Paulo Davim como membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria; a designação do Senador Ataídes Oliveira como
membro titular no Bloco Parlamentar Minoria; e a eleição dos Senadores Paulo Paim e Eduardo Suplicy, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
da Subcomissão.

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-maH: scomcclh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA

Finalidade: Examinar e esclarecer as violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988 no Brasil.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Capiberibe (PSB-AP) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

(1)

Instalação: 09/04/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Randolfe Rodrigues (PSOL)

l. Paulo Paim (PT)

João Capiberi be (PSB)

2. Eduardo Suplicy (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Paulo Davim (PV)

Bloco Parlamentar MinOlia ( PSDB, DEM )

Notas:
1. Em 09.04.2013, a Subcomissão reunida elegeu o Senadores João Capiberibe e Randolfe Rodrigues como Presidente e Vice-Presidente da SUbcomissão
(Or n' 64/20 13-CDH).
". Em 05 .04.2013, foi lido o Of.46/20 13-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 03.04.2013; a designação dos Senadores Randolfe

Rodrigues e João Capiberibe como membros titulares e dos Senadores Paulo Paim e Eduardo Suplicy como membros suplentes do Bloco de Apoio ao
Governo na Subcomissão; e a designação do Senador Paulo Davim como membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Sulxomissão.

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-425 1/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mai!: scomcdh@senado.gov.br

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

Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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6.4) SUBC. PERM. PARA ENFRENTAMENTO DO TRÁFICO NAC. E INTERNACIONAL DE
PESSOAS E COMBATE AO TRAB. ESCRAVO
Finalidade: Elaborar e aprovar proposições legislativas, bem como analisar políticas públicas já existentes
acerca do Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

(1)

Instalação: 09/04/2013

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Paulo Paim (PT)

1. Randolfe Rodrigues (PSOL)

Lidice da Mata (PSB)

2. AnibaJ Diniz (PT)

(2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Paulo Davim (PV)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
VAGO

(3)

Notas:
1. Em 09.04.2013, a Subcomissão reunida elegeu o Senador Paulo Davim e a Senadora Lídice da Mata como Presidente e Vice-Presidente da
Subcomissão (Or n' 64/2013-CDH).
2. Em 10.04.2013, o Senador AJúbal Diniz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão (OF. 64/2013-CDH).
3. Em 07.08.2013, vago em virtude de o Senador Ataides Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retomo do tiular, Senador João Ribeiro.
"'. Em 05.04.2013, foi lido o 0f.45/20 13-CDH, que comunica a instalação da Subcomissão em 03.04.2013; a designação do Senador Paulo Paim e
da Senadom Lídice da Mata como membros titulares e do Senador Randolfe Rodrigues como membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na
Subcomissão; a designação do Senador Paulo Davim como membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão; e a designação do Senador
Ataídes Oliveira como membro titular do Bloco Parlamentar da Minoria na Subcomissão.

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-425113303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
1nfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) (41)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE)

(41)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL) (7,48)
Jorge Viana (PT)

1. Oelcídio do Amaral (PT)

(43)

2. Randolfe Rodrigues (PSOL)

Eduardo Suplicy (PT)

Vanessa Grazziotin (PCdoB)
Anibal Oiniz (PT) (9 ,8; ,44)

3. Lindbergh Farias (PT)
4. Eduardo Lopes (PRB)

(6,4)

Cristovam Buarque (POT)
Lidice da Mata (PSB)

(49 ,44 ,43)

(3)

(18,17)

5. Pedro Taques (PDT) (16)
6. João Capiberibe (PSB) (15)

(42)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
Ricardo Ferraço (PMOB)

1. Sérgio Souza (PMOB)

(40)

Jarbas Vasconcelos (PMOB)
Pedro Simon (PMOB)

Ewticio Oliveira (PMOB)
Lniz Henrique (PMOB)

3. Roberto Requião (PMOB)
4. Romero Jucá (PMOB)

(40)

5. Ana Amélia (PP)

(40)

Francisco Oornelles (PP)

(40)

2. João Alberto Souza (PMOB)

(40)

(23,27 ,24 ,40)

(40)

(40)

(40)

(40)

6. Sérgio Petecão (PSO)

(40)

(22)

(14,28,32,33,12,13,21,40)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Alvaro Oias (PSOB)

(39 ,38)

Paulo Bauer (PSOB)

(2,38)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSOB)
2. Flexa Ribeiro (PSOB)

José Agripino (OEM)
Cyro Miranda (PSOB)

(SO)

(38)

3. Jayme Campos (OEM)

(30,10,55,45)

4. Cicero Lucena (PSOB)

(53)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Mozarildo Cavalcanti (PTB)
Fernando Collor (PTB)
Magno Malta (PR)

(47 ,51 ,52)

(31 ,47)

(25 ,26 ,35 ,36 ,47)

(38)

1. Gim (PTB)

(22,29)

(34,47 ,46)

2. Eduardo Amorim (PSC)
3. Annando Monteiro (PTB)

(47 ,1)

(47~7 ,14 , 19 ,20)

Notas:
*. Em 08.02.2011, foi lido o Oficio nO1, de 2011, da Liderança do PSOL, designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular para compor a
CRE.
"'>I<. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111·GLPSDB, de 10.02.2011,

lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"'' '*. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO 20, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e o Senador
Mozarildo Cavalcanti como membro suplente, para comlX'rem aCRE.
"''''''''''. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO 26, de 2011, da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aloysio Nunes e Lúcia Vânia como membros
titulares; e os Senadores Aécio Neves e Cyro Miranda como membros suplentes, para comlX'rem aCRE.
"'''''''''''''. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO32, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Gim Argello como membro titular, para comlX'r a
CRE.

"''''''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO12, de 2011, da Liderança do DEVI, designando o Senador José Agripino como membro titular; e o Senador
Demóstenes Torres como membro suplente, para comporem aCRE.

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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"'''''''''''''''' '''. Em 22.02.20 11 , foi lido o Oficio nO59, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB -PP-PSC-PMN-PV, designando os Senadores Jarbas
Vasconcelos, Luiz Henrique, Valdir Raupp, Vital do Rego, Pedro Simon e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Lobão Filho,
Romero Jucá, Ana Amélia, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Eduardo Amorim como membros suplentes, para comporem aCRE.
"''''''''''''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO15, de 2011 , da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Anibal Diniz,
Eduardo Suplicy, Gleisi Hoffmann, João Pedro, Blairo Maggi, Cristovam Buarque e Antonio Carlos Valadares como membros titulares; e os Senadores
Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Marcelo Crivella, Clésio Andrade, Acir Gurgacz e Rodrigo Rollemberg como membros suplentes, para
comporem aCRE.
"''''''' "'''' "''''''' "' . Nova proporcionalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013) "A Presidência comunica aos Srs. Líderes que - tendo em vista
o Ofído nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solidtação de ajuste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PI, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da propordonalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resultado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotallzação de votos pela Justiça Eleitoral e da dedsão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidênda, dando cumprimento a este critério estabeleddo pelas Lideranças, solicita aos Srs. Líderes que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"''''''' "'''' "''''''' "'''' . Bloco Parlamentar da Maioria: 6 titulares e 6 suplentes. Bloco de Apoio ao Governo: 6 titulares e 6 suplentes. Bloco Parlamentar
:Minoria: 4 titulares e 4 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 3 titulares e 3 suplentes.
1. Em 22.02.2011, o Senador Inácio Arruda é designado membro suplente em vaga cedida, provisoriamente, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PIB ao
Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. n' 034/2011 - GLPTB / OF. n' 02112011 - GLBAG).
2. Em 23.03.2011, o Senador Paulo Baner é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDBIDEM na Comissão (Of. nO057/11 -GLPSDB), em
substituição à Senadora Lúcia Vânia.
3. Em 13.04.2011, o Senador Lindbergh Farias é designado membro suplente na Comissão, em substitinção ao Senador Walter Pinbeiro. (Or n' 05112011
- GLDBAG)
4. Em 08.06.2011, lido oficio da Senadora Gleisi Hoffmann comwticando, nos termos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U . n' 109, Seção 2, de 8 de junho de 20 11).
5. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
6. Em 03.08.2011, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann. (Of. n°
098/2011 - GLDBAG)
7. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N' 056/20 11 -GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
8. Em 25.08.20 li, o Bloco de Apoio ao Governo cede uma vaga de titular na Contissão ao Bloco Parlamentar da Maioria (Or. n' 106/2011 -GLDBAG).
9. Em 29 .08.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular na Comissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo (Or n' 237/2011 GLPMDB).
10. Em 05.10.2011 , em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Minoria na Comissão.(Ofn' 060/2011 -GLDEM).
lI. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.20 Ii e do or n' 17/20 II -GLPR
12. Em 06.12.20 11 , o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos T e lI, do Regimento lnterno, por 121 dias, cOJÚonne os
Requerimentos n' s 1.458 e 1.459/20 li , aprovados na sessão de 30.11.20 lI.
13. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. N' 308/20 II -GLPMDB).
14. Em 07.12.2011 , o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR (Or 20/2011 -GLPR)
15. Em 08.12.20 11 , o Senador João Capiberibe é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Rodrigo Rollemberg. (Or n' 147/2011-GLDBAG)
16. Em 09.02.20 12, o Senador Pedro Taques é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Acir
Gurgacz. (Or 022'2012 - GLDBAG)
17. Em 02.03.20 12, lido oficio do Senador Marcelo Crivella comwticando, noo termos do inciso II do art . 39 do Regimento InternD do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultw-a (Of. nO34/2012-GSMC).
18. Em 06.03.20 12, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (Or n' 29/2012 - GLDBAG).
19. Em 20.03.20 12, o Senador Clésio Andrnde comunicou ao Senado sua fili",ão partidária ao PMDB (Of.GSCAND n' 91/20 12, lido na sessão desta
data).
20. Em 21 .03. 20 12, o Senador João Ribeiro é designado membro suplente do PR na Comissão, em substituição ao Senador Clésio Andrade (Of. n°
004/2012-GLPR).
21 . Em 05.04.20 12, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Amorim.
22. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N' 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
23. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos termos do art . 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, conforme os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11 .07.12.
24. Em 10 .08.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. GLPMDB n' 181/2012).
Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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25. Senador Blarro Maggi licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e 11, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08.12, confonne os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
27. Em 09.08.20 12, o Senador Jacer Barbalho é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Tomás Correia (OF. GLPMDB n' 192'2012).
26. Em 09.08.20 12, o Senador Cidinho Santos é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Blairo Maggi (OF. N' 08112012/BLUFORlSF).
28. Em 09.08.20 12, o Senador Tomás Correia é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na COlnissão (OF. GLPMDB nO191/2012).
29. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio nO115/2012-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicentinho Alves e João Costa, comunicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
30. Vago em virtude de o Senador Clovis Fecury não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador João Alberto Souza, em 5.11.2012
(Or GSJALB n' 000112012).
31. Em 6.11.2011, foi lido o Of. 214/12-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado a substituição do seu nome parlamentar "Senador
Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
32. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11.2012.
33. Em 23.11.2012, o Senador João Alberto Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (DF. GLPMDB nO
354/2012).
34. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121
dias, confonne o Requerimento n° 1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
35. Em 17.12.2012, vago em razão do término do mandato do Senador Cidinho Santos, em face da reasswlção do membro titular, Senador Blairo Maggi.
36. Em 17.12.2012, o Senador Blairo Maggi é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. N' 217/2012-BLUFOR).
37. Em 08.02.2013, o Senador João Ribeiro licenciar-se-á nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, no periodo do dia 08 de fevereiro a 08 de
jmitio de 2013, conforme RQS n' 44/20 13, deferido na sessão de 06.02.13.
38. Em 07.2.2013, foi lido o Of. N° 013/13, da Liderança do PSDB , designando os Senadores Lúcia Vânia e Paulo Bauer, como membros titulares, e os
Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Flexa Ribeiro, como membros suplentes, para compor a Comissão.
39. Em 26.02.20 13, o Senador Alvaro Dias é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição à Senadora Lúcia
Vânia(or 55/2013-GLPSDB).
40. Em 26.02.20 13, foi lido o Oficio GLPMDB n' 42/20 13, designando os Senadores Ricardo Ferraço, Jarbas Vasconcelos, Pedro Simon, EUJÚcio
Oliveira, Luiz Henrique e Francisco Dornelles como membros titulares e os Senadores Sérgio Souza, João Alberto Souza, Roberto Requião, Romero Jucá,
a Senadora Ana Amélia e o Senador Sérgio Petecão como membros suplentes para comporem o Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
41 . Em 27.02.20 13, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ricardo Ferraço e Jarbas Vasconcelos Presidente e Vice -Presidente, respectivamente, deste
colegiado (OF. n' 00112013 - CRE).
42. Em 27.02.2013, a Senadora Lídice daMata é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Alllonio Carlos Valadares (Or. GLDBAG n' 024/2013).
43. Em 05.03.20 13, o Senador Jorge Viana é designado membro titular do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Alribal Diniz, que passa a ocupar a suplência na Comissão (OF. GLDBAG n' 29/20 13).
44. Em 07.03.20 13, o Senador Anibal Diniz é designado membro titular do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo na Comissão, deixando de ocupar a
suplência (Or. 42'2013-GLDBAG).
45. Em 07.03.2013, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão(Or 14/2013-GLDEM).
46. Em 12.03.2013, o Senador Sodré Santoro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Morazildo Cavalcanti (OF. BLUFOR n' 033/20 13).
47. Em 19.03.2013, são designados membros titulares os Senadores Sodré Santoro, Fernando Collor e Magno Malta, e membros suplentes os Senadores
Gim e Eduardo Alnorim para integrarem o Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (Or. BLUFOR 48/20 13).
48. Em 20.03.2013, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos termos do Oficio GSRR n' 43/2013).
49. Em 21 .03.20 13, o Senador Randolfe Rodrigues é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. nO
54/2013-GLDBAG).
50. Em 04.04.20 13, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Or. n' 110/20 13-GLPSDB).
51. Em 11 .04.2013, vago em virtude de o Senador Sodré Santoro não exercer mais o mandato, devido ao retomo do titular Senador Mozarildo Cavalcanti.
52. Em 15.04.2013, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. n'
83/2013-BLUFOR).
53. Em 23.04.20 13, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Or. 127/2013-GLPDSB).
54. Em 06.08.20 13, o Senador Annando Monteiro é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (Of.
155/2013-BLUFOR).
55.3. Em 13 .09.2013, o Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme o
Requerimento nO1.047, de 20 13, aprovado na sessão de 10 .09.2013 .

Secretário(a): José Alexandre Girão Mola da Silva
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mai!: scorncre@senado.gov.br
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
lnfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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7.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE PROTEÇÃO DOS CIDADÃOS BRASILEIROS NO
EXTERIOR
Finalidade: Subcomissão criada pelos RRE ' s nO 4 e 11/2003, do Senador Marcelo Crivella e do Senador
Tião Viana, respectivamente, com o objetivo de estudar, propor e adotar as medidas necessárias à
implementação das propostas aprovadas no " I Encontro Ibérico da Comunidade de Brasileiros no Exterior",
dentro do "Projeto Brasileiros no Exterior".
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Notas:
". Os Lideres do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio n' 311l1-GLPSDB, de 10.02.20 Ii ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 11 .

Secretário(a): José Alexandre Girão Mata da Silva
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mai!: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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7.2) SUBC. PERM. DE MONIT. DA IMPL. DAS MEDIDAS ADOT. NA RI0+20 E REGIME
INTERNAC. SI MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nO 3/2007**, do Senador Heráclito Fortes, com o objetivo de
acompanhar, estudar e monitorar a implementação das políticas públicas nacionais decorrentes dos esforços
mundiais para o combate ao aquecimento global, que se iniciaram com a Conferência-Quadro sobre
Mudança Climática, assinado no Rio de Janeiro, em 1992, assim como contribuir para o aperfeiçoamento
dessa implementação, sob a perspectiva da política externa brasileira, por meio da formulação de
proposições de nonnas e quaisquer outros atos que forem da competência do Poder Legislativo.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
Instalação: 19/04/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Cristovam Buarque (PDT)

1. Blairo Maggi (PR)

Lindbergh Farias (PT)

2. Sérgio Souza (PMDB)

(3)

(8,10,9,11,12)

(4,2)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Luiz Hemique (PMDB)

1. Eduardo Lopes (PRB)

Francisco Dornelles (PP)

2. Inácio Arruda (PCdoB)

(7)

(6~)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

11. Randolfe Rodrigues (PSOL)

(1)

Notas:
1. Vaga cedida ao PSOL (Or nO27/20110-CREIPRES)
2. Em 08.06.2011, lido oficio da Senadora Gleisi Hoffin8Illl comunicando, nos termos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nO109, Seção 2, de 8 de junho de 20 11 ).
3. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. N° 056/20 l1-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
4. Em 16.11.2011, o Senador Sérgio Souza é designado como membro supleme do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à
Senadom Gleisi Hoffinann. (Or nO134/20 II - GLDBAG)
5. Em 02.03.2012, lido oficio do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afustamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. nO34/2012-GSMC).
6. Em 09.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao
Senador Marcelo Crivella (OF. N° 167/2012-CREIPRES, lido na sessão de 13.03.2012).
7. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim commricando ter o PSC deixado de integrnr o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
8. Senador Blairo Maggi licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e 11, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08.12, conforme os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
9. Em 09.08.2012, vago em virtude de o Senador Blairo Maggi não pertencer mais à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (OF. N°
081/20 12IBLUFORlSF).
10. Em 14.09.201 2, lido oficio do Presidente da CRE designando o Senador Cidinho Santos, do PR, como membro suplente da Subcomissão, em vaga do
Bloco de Apoio ao Govem:J anterionnente ocupada pelo Senador Blairo Maggi (OF. N° 260/20 12-CRE/PRES) .
11. Em 17.12.2012, vago em razão do término do mandato do Senador Cidinho Santos, em fuce da reassunção do membro titular, Senador Blairo Maggi.
12. Em 18.12.2012, o Senador Blairo Maggi é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF . N° 265/20 12-CRElPRES).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/357217279
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"'. Os Líderes do PSDB e do DEM comwucam a fonnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011 ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 11.
"''''. Em 14.4.2011, foi lido o Oficio nO27, de 20 11 , da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, designando os Senadores Cristovam Buarque,
Lindbergh Farias, Luiz Henrique, Francisco Dornelles e Aloysio NWles Ferreira como membros titulares; e os Senadores Blairo Maggi, Gleisi Hoffinann,
Marcelo Crivella, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues como membros suplentes, para comporem a Subcomissão Pennanente de Acompanhamento da Rio
+20 e do Regime Internacional sobre Mudanças Climáticas.
"'''''''. Em 14.4.2011 , foi lido o Oficio nO27, de 2011, da CRE, infonnando o aditamento do RRE nO3/2007 pelo RRE nO10/20 11-CRE, que alterou o
nome deste colegiado e ampliou sua competência para também acompanhar o planejamento e as atividades da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável- Rio +20.
"''''''''''. Em 8.08 .2012, foi lido o Oficio nO256, de 2011, da CRE, infonnando que aquela Comissão aprovou, em 5.07.20 12, o Requerimento nO28, de
2012-CRE, que adita o RRE nO10/2011-CRE e altera o nome da Subcomissão Pennanente de Acompanhamnto da Rio +20 e do Regime Internacional
sobre Mudanças Climáticas para Subcomissão Pennanente de MOlutoramento da Implantação das Medidas Adotadas na Rio+20 e do Regime
Internacional sobre Mudanças Climáticas.

Secretário(a): José Alexandre Girào Mata da Silva
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: scomcre@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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7.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nO 5/2006, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de tratar de assuntos de seu interesse.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
Instalação: 11108/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Govemo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Blairo Maggi (PR)

(6,8,7,9,10)

Delcidio do Amaral (PT)

Luiz Hemique (PMDB)
Francisco Dornelles (PP)

VAGO

(2)

I. Jorge Viana (PT)
2. Eduardo Lopes (PRB)

(4~)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
1. Ana Amélia (PP)

(5)

2. VAGO

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
11. José Agripino (DEM) (1)

Notas:
I. Em 03.08.2011, o Senador José Agripino é designado como membro suplente do Bloco Parlamentar PSDBIDEM na Subcomissão, em substituição ao
Senador Aloysio Nunes Ferreira.(Oficio nO157/2011-CREIPRES)
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N° 056/20 lJ-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011 .
3. Em 02.03.2012, lido oficio do Senador Marcelo Crivella comunicando, nos termos do inciso TI do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Mini&fO de Estado da Pesca e Aquicultma (Of. nO34/20 12~GSM C ) .
4. Em 09.03.2012, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marcelo CriveUa (OF. N° 167/2012·CREiPRES, lido na sessão de 13.03.2012).
5. Em 10 .04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorirn comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12~GLBUF/SF , da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
6. Senador Blairo Maggi licenciou·se nos termos do art. 43, inciso I e 11, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08 .12, conforme os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
7. Em 09 .08.2012, vago em virtude de o Senador Blairo Maggi não pertencer mais à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (OF. N°
081/2012ffiLUFORlSF).
8. Em 14.09.2012, lido oficio do Presidente da CRE designando o Senador Cidinho Santos, do PR, como membro titular da Subcomissão, em vaga do
Bloco de Apoio ao Governo anteriormente ocupada pelo Senador Blairo Maggi (OF. N° 260/20 12.CRE/PRES).
9. Em 17.12.2012, vago em razão do término do mandato do Senador Cidinho Santos, em face da reassunção do membro titular, Senador Blairo Maggi.
10. Em 18.12.2012, o Senador Blairo Maggi é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. N° 265/2012.CREIPRES).
"'. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111·GLPSDB, de 10.02.2011 ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011 .
"'*. Em 14.07.2011 , foi lido o Oficio nO 155/20 11·CRE designando os Senadores Blairo Maggi e Delcídio do Amaral como titulares e os Senadores
Jorge Viana e Marcelo Crivella como suplentes do Bloco de Apoio ao Governo; os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como titulares e
a Senadora Ana Amélia e o Senador Pedro Simon como suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; e o Senador Demóstenes Torres como titular e o
Senador Aloysio Nunes Ferreira como suplente do Bloco Parlamentar da Minoria.
*"'"'. Em 08.12.2011, foi lido o Of. 219/2011·CREIPRES, que comunica nova composição da Subcomissão, designando os Senadores Blairo Maggi e
Delcídio do Amaral como membros titulares e dos Senadores Jorge Viana e Marcelo Crivella como membros suplentes do Bloco de Apoio ao Governo,
os Senadores Luiz Henrique e Francisco Dornelles como membros titulares e a Senadora Ana Amélia corno membro suplente do Bloco Parlamentar da
Maioria, e o Senador José Agripino corno membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão.

64852 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

7.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA E DA FAIXA DE FRONT EIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRE nO2/2009, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, com o objetivo de acompanhar as ações na Faixa de Fronteira.
Número de membros: 8 titulares e 8 suplentes
PRESIDENTE :
VICE-PRESIDENTE:
Instalação: 01/03/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Blairo Maggi (PR)

1. Eduardo Lopes (PRB)

(18,15,16 ,21 ,22)

(! 2.11)

Jorge Viana (PT)

2. VAGO

Delcidio do Amaral (PT)
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

3. Cristovam Buarque (PDT)

(10)

4. Sérgio Souza (PMDB) (9 .'.!)

(1.4)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
VAGO

(6)

(13)

1. Lobão Filho (PMDB)

(14.11.19)

Ana Amélia (PP)

2. Jarbas Vasconcelos (PMDB)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
11. VAGO (3.8)

Bloco Pa rlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
(20)
11. Randolfe Rodrigues (PSOL)

(13)

Mozarildo Cavalcanti (PTB)

Notas:
I. Em 13 .04.2011 . o Senador João Pedro é designado membro suplente da Subcomissão. (Or. 026/20 Ii - CREI1'RES)
2. Em 13 .04.2011 , o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular da Subcomissão, em substituição à Senadora Lúcia Vânia. (Of. nO
026/20 Ii - CREI1'RES)
3. Em 13 .04.2011 , o Senador e yro Miranda é designado membro suplente da Subcomissão, em substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira. (Of.
026/20 Ii - CREI1'RES)
4. Em 08.06.2011, lido oficio da Senadora Gleisi Hoffmann comunicando, nos termos do inciso Il do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D .O.U. nO109, Seção 2, de 8 de jw1ho de 20 11).
5. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reasSWlção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
6. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N° 056/20 ll-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011 .
7. Em 28 .09.20 li, a Senadora Vanessa Grazziotin é designada membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição à
Senadora Gleisi Hoffrnann (OF. n' 194/2011 - CREI1'RES).
8. Vago em virtude do desligamento do Senador Cyro Miranda da Subcomissão (OF n' 194/20 Ii - CREI1'RES).
9. Em 16 .11.2011 . o Senador Sérgio Souza é designado membro suplen!e da Subcomissão. (Or. n' 135/2011 - GLDBAG)
lO. Vago em 09.02.12 em virtude de o Senador Acir Gurgacz não pertencer mais à CRE (Or. n' 022120 I 2-GLDBAG e OF. N" 167/2012-CREI1'RES).
11 . Em 02.03.20 12, lido oficio do Senador Marcelo Crivella comunicando, na; termos do inciso 11 do art . 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Millistro de Estado da Pesca e Aquicultma (Of. nO34/2012-GSMC).
12. Em 09.03. 20 12, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão, em substituição ao Senador
Marcelo Crivella (OF. N' 167/20l2-CREI1'RES. lido na sessão de 13.03.2012).
13. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
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14. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07. 12, cOlúonne os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
15. Senador Blairo Maggi.licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e 11, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08.12, comonne os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
16. Em 09.08.20 12, vago em virtude de o Senador Blairo Maggi. não pertencer mais à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (OF. N°
081/20 1218L UFORlSF).
17. Em 09.03.20 12, o Senador Tomás Correia é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. 1'" 257/20 12-CREIPRES).
18. Em 14.09.20 12, lido oficio do Presidente da CRE designando o Senador Cidinho Santos, do PR, como membro titular da Subcomissão, em vaga do
Bloco de Apoio ao Governo anterionnenle ocupada pelo Senador Blairo Maggi (OF. 1'" 260/20 12-CRE/PRES).
19. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11.2012.
20. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43 , inciso 11, do Regimento Interno, por 121
dias, confonne o Requerimento nO1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
21. Em 17.12.2012, vago em razão do ténni.no do mandato do Senador Cidinho Santos, em face da reassunção do membro titular, Senador Blairo Maggi.
22. Em 18.12.2012, o Senador Blairo Maggi é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF. 1'" 265/2012-CREIPRES).
"'. Os Lideres do PSDB e do DEM comunicam a fonnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
"''''. Os Lideres do PTB e do PR comwticam afonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N" 064/GLPTB/SF, lido na
sessão do Senado de 3 de abril de 2012.

Secretário(a): José Alexandre Girão Mata da Silva
Telefone(s): 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mai!: scomcre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Fernando Collor (PTB-AL) (52)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecào (PSD-AC) (52)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL) (8,59)
Lindbergh Farias (PT)

1. Humberto Costa (PT)

Delcídio do Amaral (PT)

2. José Pimentel (PT)

Jorge Viana (PT)

3. Wellington Dias (PT)

Walter Pinheiro (PT)

4. Eduardo Lopes (PRB)
(43,44~O,31)

Acir Gurgacz (PDT)

João Capiberibe (PSB)

(20,19)

5. Pedro Taques (PDT)
6. Lídice da Mata (PSB)

(18)

(67)

7. Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Inácio Arruda (PCdoB)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
(32 ,46 ,25 ,47 ,33 ,54)

Clésio Andrade (PMDB)

(25~4)

Lobão Filho (PMDB)

1. Romero Jucá (PMDB)

(25 ,54)

2. Sérgio Souza (PMDB)

(2 ,25 ,3,10 ,54)
(25~4)

3. Ricardo Ferraço (PMDB)

(25,54)

Eduardo Braga (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)

(25,54)

4. Roberto Requião (PMDB)

Vital do Rêgo (PMDB)

(25,58,54)

5. Waldemir Moka (PMDB)

Jader Barbalho (PMDB)
Ciro Nogueira (PP)

6. Ivo CassoI (PP)

(25,64,54)

Sérgio Petecào (PSD)

(53 ,54 ,39,38 ,26 ,29 ,50 ,49)

(25,9~4)

(22,21,25,11,54)

(25 ,54)

7. Francisco Dornelles (PP)

(25 ,54)

(24)

8. Kátia Abreu (PSD)

(17,25 ,15 ,23,16 ,54)

(53 ,54 ,26,27 ,29 ,50,12,5 ,14,6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cícero Lucena (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)
Lúcia Vânia (PSDB)

(65,55,51)

(1 ,4,51)

Wilder Morais (DEM)

1. Aécio Neves (PSDB)
2. Alvaro Dias (PSDB)

(51)

(36 ,28)

3. VAGO

(51)
(51)

(7,4,61,51)

4. Jayme Campos (DEM)

(37,28 ,68)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Fernando Collor (PTB)
Blairo Maggi (PR)

(60)

(45.35,60,57)

Vicentinho Alves (PR)

(34,60,63,62)

Alfredo Nascimento (PR)

(60)

1. Gim (PTB)
2. VAGO

(24,40)

(60)

(60,66)

3. Eduardo Amorim (PSC)

(41,42,48,60,56)

4. Antonio Carlos Rodrigues (PR)

(60)

Notas:
"'. Em 08 .02.2011 , foi lido o Oficio nO21 , de 2011 , da Liderança do PTB, designando o Senador Fernando Collor como membro titular; e os Senadores
Armando Monteiro e João Vicente Claudino corno membros suplentes, para comporem a CI.
"''''. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31/11-GLPSDB, de 10.02.2011 ,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 li .
"'**. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO27, de 20 11 , da Liderança do PSDB, designando os Senadores Flexa Ribeiro, Lúcia Vânia e Paulo Bauer corno
membros titulares; e os Senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes e Cyro Miranda corno membros suplentes, para comporem a CI.
"'*"'*. Em 17.02.2011 , foi lido o Oficio nO40, de 2011 , da Liderança do PTB , designando o Senador Mozarildo Cavalcanti corno membro titular, para
compor a CIo
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"''''''' ''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO18, de 2011, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Lindbergh Farias,
Delcídio Amaral, Jorge Viana, Walter Pinheiro, Blairo Maggi, Acir Gurgacz, Antonio Carlos Valadares e Inácio Amtda como membros titulares; e os
Senadores Hwnberto Costa, José Pimentel, Wellington Dias, Marcelo Crivella, Vicentinho Alves, Pedro Taques, Rodrigo Rollemberg e a Senadora
Vanessa Grazziotin como membros suplentes, para comporem a CI.
"''''''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO56, de 2011 , da Liderança do PMDB, designando os Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka, Lobão
Filho, Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Eduardo Braga, Ciro Nogueira e Francisco Dornelles como membros titulares; e os Senadores Romero Jucá,
Gilvam Borges, Roberto Requião, João Alberto Souza, Wilson Santiago, Casildo Maldaner, Eduardo Amorim e Ivo Cassol como membros suplentes, para
comporem a CI.
"'''''''''''''''''''. Em 22.02.20 11 , foi lido o Oficio nO12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Demóstenes Torres como membro titular, e o
Senador Jayme Campos como membro suplente, para comporem a CI.
""""'''''''''''''''''''' . Nova propordonalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013) "A Presidênda comunica aos Srs. Líderes que - tendo em vista
o Ofído nO 025, de 201 3, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solidtação de aj uste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PI, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da propordonalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resultado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotallzação de votos pela Justiça Eleitoral e da dedsão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidênda, dando cumprimento a este critério estabeleddo pelas Lideranças, solicita aos Srs. Lideres que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"""""" """" """""" "" . Bloco Parlamentar da Maioria: 7 titulares e 7 suplentes (1 vaga compartilhada). Bloco de Apoio ao Governo: 7 titul ares e 7 suplentes
(1 vaga compartilhada). Bloco Parlamentar Minoria: 4 titulares e 4 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 4 titulares e 4 suplentes.
1. Em 23.03.2011, o Senador Mário Couto é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDBIDEM na Comissão (Or n' 058/11 -GLPSDB), em
substituição ao Senador Paulo Bauer.
2. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
conforme RQS n' 29112011 , deferido na sessão de 29.03.11.
3. Em 10 .05.20 11, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDBIPPIPSC/PMNIPV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Or n' 14112011 -GLPMDB).
4. Em 01.06.2011, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Or n' 124/11-GLPSDB), em
substituição ao Senador Mãrio Couto, que passa a integrar a Comissão como membro suplente.
5. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassollicenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS n' s 848 e 849 de 2011 , aprovado na sessão de 12.07.11.
6. Em 14.07.20 li, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (pMDBIPPIPSCIPMN/PV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo CassoI (Or n' 223/20 11-GLPMDB).
7. Em 1°.08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão, em substituição ao Senador
Mário Couto (Or n' 151111 -GLPSDB).
8. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. N' 056/20 II -GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011 .
9. Em 29.09.2011, o Senador João Alberto Souza afastou-se nos tennos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assum.ir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do E;tado do Maranbão, conforme OF. N' 208/20 II -GSJALB .
10. Em 06.10.20 11 , o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. n' 272'2011 - GLPMDB).
lI. Em 08.11.20 li , vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
12. Em 14.11 .2011 , vago em razão do término do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Or. n' 656/2011 -GSICAS).
13. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.20 lI.
14. Em 16.11.2011 , o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB n' 294/2011) .
15. Em 06.12.20 11 , o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 121 dias, confonne os
Requerimentos n' s 1.458 e 1.459/20 li , aprovados na sessão de 30.11.20 lI.
16. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. N' 308/2011 -GLPMDB).
17. Em 07.12.20 11 , o Senador Lauro Antonio é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Or. 20!2011 -GLPR)
18. Em 08.12.20 11 , o Senador João Capiberibe é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antonio Carlos Valadares. (Or. n' 148/2011 -GLDBAG)
19. Em 02.03.20 12, lido oficio do Senador Marcelo Crivella comunicando, noo tennos do inciso 11 do art . 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assum.ir o cargo de Mini stro de Estado da Pesca e AquicultW"a (Of. nO34/20 12-GSMC).
20. Em 06.03.20 12, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo CriveUa (Or. n' 30/2012 - GLDBAG).
21. Em 20.03. 20 12, o Senador Clésio Andmde comunicou ao Senado sua fili",ão partidária ao PMDB (Of.GSCAND n' 91120 12, lido na sessão de;ta
data).
22. Em 20.03. 20 12, o Senador Clésio Andmde é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of.GLPMDB n' 36/20 12).
23. Em 05.04.20 12, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Amorim.
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24. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comwllcando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
25. Em 13.4.2012, foi lido o Of. 67/2012, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria, designando os Senadores Valdir Raupp, Waldemir Moka,
Lobão Filho, Vital do Rêgo, Ricardo Ferr8Ço, Eduardo Braga e Ciro Nogueira como membros titulares e os Senadores Romero Jucá, Sérgio Souza,
Roberto Requião, Francisco Dornelles, C1ésio Andrade, Casildo Maldaner e Ivo Cassol como membros suplentes, para compor a CI.
26. Em virtude do parágrafo único do art. 78 do RISF, foi feito novo cálculo de proporcionalidade partidária, tendo em vista a criação do Partido Social
Democrático, cálculo esse aprovado na reunião de Líderes de 14.02.2012.
27. As notas que se referiam à vaga do Bloco Parlamentar da Maioria deixam de ali ser alocadas em razão do mencionado na nota anterior.
28. Em 17.4.2012, em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Jayme Campos é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria
na Comissão, ficando a vaga de suplente a ser indicada posterionnente (Or nO19/20 12-GLDEM).
29. Em 17.04.2012, foi lido o Oficio n° 0005/2012, da Liderança do Partido Social Democrático - PSD, designando a Senadom Kátia Abreu como
membro titular e o Senador Sérgio Petecão como membro suplente, para compor a Comissão.
30. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29.06.12, cOIÚonne os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.
31. Em 04.07.2012, o Senador Assis Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Acir
Gurgacz (Ofn' 088/2012-GLDBAG).
32. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, confonne os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
33. Em 1°.08.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. GLPMDB n' 18112012).
34. Senador Blai.ro Maggi licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I e lI, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 09.08.12, cOIÚonne os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
35. Em 09.08.20 12, o Senador Gim Argell0 é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Mozarildo Cavalcanti (OF. N' 093/20 12/BLUFORlSF).
36. Em 03.09.20 12, o Senador Wilder Morais é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador Jayme
Campos (OF. N' 045112-GLDEM).
37. Em 03.09.20 12, o Senador Jayme Campos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em decorrência da designação
do Senador Wilder Morais como titular (OF. N' 045/12-GLDEM).
38. Em 02.10.20 12, a Senadora Kátia Abreu licenciou-se nos termos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 02.10.2012,
conforme RQS n' 869/2012, deferido na sessão de 01.10.2012.
39. Em 16.10.2012, o Senador Marco Antônio Costa é designado membro titular do PSD/PSOL na Coimssão, em substitinção à Senadora Kátia Abreu
(Or n' 55/2012 - GLPSD).
40. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio n' 115/2012-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicentinbo Alves e João Costa, comunicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
41. Em 17.10.2012, foi lido na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal o Oficio GSV AL V n' 415/20 12, do Senador Vicenlinho Alves,
comunicando, nos tennos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o seu afastamento do exercício do mandato para assumir
o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para Assuntos Legislativos junto ao Congresso Nacional (Diário Oficial do Estado do
Tocantins n' 3.735, de 17.10.2012).
42. Em 17.10.2012, o Senador João Costa é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Vicentinho Alves (Or n' 104/20 12/BLUFORlSF).
43. Vago em virtude de o Senador Assis Gurgacz não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Acir Gurgacz, em 30.10.2012 (Or.
GSAGUR-172'2012).
44. Em 30.10.20 12, o Senador Acir Gurgacz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Assis
Gurgacz (Or n' 140/2012 -GLDBAG).
45. Em 6.11.2011 , foi lido o or 214112-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado a substituição do seu nome parlamentar "Senador
Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
46. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11.2012.
47. Em 23.11.20 12, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Conrissão (OF. GLPMDB n' 359/2012).
48. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.01.2013.
49. Vago em virtude de o Senador Marco Antônio Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno da titular, Senadora Kátia Abreu, em 31.01.2013.
50. Em 07.02.20 13, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do PSD na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Petecão, que assume
a vaga de titular (OFÍCIO n' 013/20 13-GLPSD).
51. Em 07.2.2013, foi lido o Of. N° O14/13, da Liderança do PSDB , designando os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro e Lúcia Vânia, como
membros titulares, e os Senadores Aécio Neves, Alvaro Dias e Cyro Miranda, como membros suplentes, para compor a Comissão.
52. Em 26.02.20 13, a Comissão reunida elegeu os Senadores Fernando Collor e Sérgio Petecão Presidente e Vice-Presidente, resp:ctivamente, deste
colegiado (OF. n' 001/2013 - CI).
53. O Partido Social Democrático (PSD) passa a integrar o Bloco Parlamentar da Maioria, conforme OF. GLPMDB n' 032/20 13, lido na sessão de
19.02.2013.
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54. Em 26.02.20 l3, foi lido o Oficio GLPMDB n' 63/20 l3, designando os Senadores Clésio Andrade, Lobão Filho, Eduardo Braga, Valdir Raupp,
Casildo Maldaner, ElliÚcio Oliveira, Ciro Nogueira e Sérgio Petecão, como membros titulares, e os Senadores Romero lucá, Sérgio Souza, Ricardo
Ferr8Ço, Roberto Requião, Waldemir Maka, Ivo CassoI, Francisco Dornelles e a Senadora Kátia Abreu, como membros suplentes, para comporem o
Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
55. Vago em razão de o Senador Aloysio Nunes Ferreira não pertencer mais à Comissão (Of. 90/2013-GLPSDB).
56. Em 13.03.2013, o Senador João Costa é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (Of. BLUFOR nO6212013).
57. Em 13.03.2013, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
Senador Gim (Or BL UFOR n' 63/20 l3).
58. Em 13.03.2013, o Senador Vital do Rêgo é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Casildo Maldaner (OF. GLPMDB n' 114/20l3 ).
59. Em 20.03.2013, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos tennos do Oficio GSRR nO43/2013).
60. Em 20.03.20 13, são designados membros titulares os Senadores Fernando Collor, Blairo Maggi, João Costa e Alfredo Nascimento, e como membros
suplentes os Senadores Gim, Annando Monteiro, Eduardo Amorim e Antonio Carlos Rodrigues para comporem o Bloco Parlamentar União e Força na
Comissão (Or BLUFOR n' 49/20l3).
61. Vago em 09.04.20l3, em razão de o Senador Cyro Miranda não pertencer mais à Comissão (Or n' 115/20l3-GLPSDB).
62. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 23.04.2013.
63. Em 23.04.2013, o Senador Vicentinho Alves é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. nO
86/20 13-BLUFOR)
64. Em 24.04.20 13, o Senador Jader Barbalho é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
EunJcio Oliveira (Or 164120 l3-GLPMDB).
65. Em 20.05.20 l3, o Senador Cicero Lucena é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (OF. n' l34/20l3-GLPSDB)
66. Vago, em 6.8.20l3, em virtude de o Senador Anmmdo Monteiro não pertencer mais à Comissão (Or l54/20l3-BLUFOR).
67. Em 13.08.2013, a Senadora Lídice daMata é designada membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Rodrigo Rollemberg(Of. n' II2I2013-GLDBAG).
68.3. Em 13.09.2013, o Senador Jayme Campos licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso n, do Regimento Interno, por 122 dias, confonne o
Requerimento n° 1.047, de 2013, aprovado na sessão de 10.09.2013.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nO 6/2007, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de acompanbar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - P AC.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Notas:
"', Os Líderes do PSDS e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de lO.02.20 11,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

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

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

Notas:
"'. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO311IJ-GLPSDB, de 10.02.20 11 ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 11 .

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

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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8.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA O ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
DA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nO 8/2012, do Senador Ivo Cassol, para o acompanhamento das
atividades da Eletrobrás Distribuição Acre, Eletrobrás Distribuição Alagoas, Eletrobrás Distribuição Piauí,
Eletrobrás Distribuição Rondônia, Eletrobrás Distribuição Roraima e Eletrobrás Amazonas Energia, com a
finalidade de discutir a qualidade de energia produzida e oferecida aos consumidores, os problemas, causas,
efeitos e soluções técnico-operacionais e de gestão administrativa.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Aprovação do Requerimento: 08/03/2012
Instalação: 16/05/2012

TITULARES
Jorge Viana (PT)

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
11. Wellington Dias (PT)

Vanessa Grazziotin (pe doB)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
1. Ciro Nogueira (PP)

Ivo Cassol (PP)

Sérgio Petecào (PSD)

2. VAGO

(1,2)

(5,10,6)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Jayme Campos (DEM)

Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )

11.

VAGO

(7,4,3,8,9,11)

Notas:
1. Em 14.05.2012, o Bloco Parlamentar da Maioria cede, em caráter provisório, uma vaga de titular na Comissão ao Senador Sérgio Petecão (Oficio
GLPMDB n' 00116/2012).
2. Em 14.05.2012, o Senador Sérgio Petecão é designado membro titular na Comissão, em vaga cedida provisoriamente pelo Bloco Parlamentar da
Maioria (OF. N' 058/2012· CI).
3. Em 16.05.2012, o Bloco de Apoio ao Governo cede vaga de suplente ao Bloco Parlamentar União e Força na Subcomissão (Of. nO
068/2012·GLDBAG, lido na sessão de 17.05.2012).
4. Em 16.05.2012, o Senador Vicentinho Alves é designado membro suplente na Subcomissão em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nO
060/2012·PRES·CI, lido na sessão de 17.05.2012).
5. Senador Valdir Raupp licenciou·se nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, conforme os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
6. Em 08.08.2012, foi lido o Of. nO185/20 12·GLPMDB, designando o Senador Tomás Correia como membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria
na Subcomissão, em substituição ao Senador Valdir Raupp.
7. Em 17.10.2012, foi lido na Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal o Oficio GSV AL V nO415/20 12, do Senador Vicentinho Alves,
comllllicando, nos termos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o seu afastamento do exercício do mandato para assumir
o cargo de Secretário Extraordinário do Estado do Tocantins para Assuntos Legislativos junto ao Congresso Nacional (Diário Oficial do Estado do
Tocantins n' 3.735, de 17.10.2012).

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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8. Vago em virtude de o Senador Vicentinho Alves não pertencer mais à Comissão de SeIViços de Infraestrutura.
9. Em 29.10.2012, o Senador João Costa é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Subcomissão (Of. nO067/2012-PRES/CI).
10. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11.2012.
11. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Vicentinho Alves, em 30.01.2013.
"'. Em 22.03.2012, foi lido o Of. nO30/2011-CI, comunicando a criação da Subcomissão Pennanente, de acordo com a aprovação, em 08.03.2012, do
Requerimento nO08/20 12-CI.
"''''. Em 10.05.2012, foi lido o OF. nO5412012 - PRES/CI, designando o Senador Jorge Viana e a Senadora Vanessa Grazziotill como membros titulares, e
o Senador Wellington Dias como suplente (pelo Bloco de Apoio ao Governo); o Senador Ivo Cassol como titular, e os Senadores Ciro Nogueira e Valdir
Raupp como suplentes (pelo Bloco Parlamentar da Maioria); e o Senador Jayme Campos como titular (pelo Bloco Parlamentar Minoria), para comporem
a Subcomissão.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mail: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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8.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE SOBRE OBRAS DE PREPARAÇÃO PARA A SECA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nO 20/2013, da Comissão de Serviços de Infraestrutura, com o
objetivo de propor políticas e propiciar as condições necessárias para a execução de obras que permitam o
desenvolvimento econômico do Nordeste e o bem estar de sua população.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infra-Estrutura 20, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Govel1lO (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)

11 Inácio Arruda

José Pimentel (PT)

(PCdoB)

Wellington Dias (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Clésio Andrade (PMDB)

1 Ciro Nogueira (PP)
2. Vital do Rêgo (PMDB)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )

11 Jayme Campos

Flexa Ribeiro (PSDB)

(DEM)

Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )

11 Fernando Collor

Eduardo Amorim (PSC)

(PTB)

Notas:
*. Em 15.05.2013, foi lido o Oficio nO56/20 13-CI, desigmmdo os Senadores José Pimentel e Wellington Dias como titulares e o Senador Inácio Arruda
como mebro suplente do Bloco de Apoio ao Governo; o Senador Clésio Andrade como titular e os Senadores Ciro Nogueira e Vital do Rêgo como
suplentes do Bloco Parlamentar da Maioria; o Senador Flexa Ribeiro como titular e o Senador Jayme Campos como suplente do Bloco Parlamentar
Minoria; o Senador Eduardo Amorim como titular e o Senador Fernando Collor como suplente na Comissão.

Secretário(a): Alvaro Araújo Souza
Telefone(s): 3303-4607
Fax: 3303-3286

E-mai!: scomci@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE : Senador Antonio Carlos Valadares (PSB-SE) (46)
VICE-PRESIDENTE: Senador Inácio Arruda (PCdoB-CE) (46)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL) (10,49)
Wellington Dias (PT)

I. João Capiberibe (PSB)

(1)

Antonio Carlos Valadares (PSB)

2. Zeze Perrella (PDT)

(43)

(44)

(11 ,7)

3. Walter Pinheiro (PT)

(2,47)

João Durva] (PDT)

4. Acir Gurgacz (PDT)

(38~9 ,32 ,33)

Lidice da Mata (PSB)

5. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Inácio Arruda (PCdoB)

(45)

(13)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
Romero Jucá (PMDB) (42)
Ricardo Ferraço (PMDB) (31 ,20 ,22 ,28,21 ,42)
Ana Arnélia (PP)

(14,42)
(42)

3. João Alberto Souza (PMDB)
4. Ivo CassaI (PP) (26 ,42)

(42)

Ciro Nogueira (PP)

I. Eduardo Braga (PMDB)

2. Vital do Rêgo (PMDB)

(34,15 ,42)

Benedito de Lira (PP) (42)
Kátia Abreu (PSD) (42)

5. VAGO
6. VAGO

(29)

(3 ,37,42)

(8,16,18,9)
(23,24,27)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Ruben Figueiró (PSDB)

(12 ,19,5,41)

(41)

Maria do Carmo Alves (DEM)

l. Cícero Lucena (PSDB) (41)

2. Lúcia Vânia (PSDB)
3. Wilder Morais (DEM)

(6 ,41)
(4,35)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB )
Armando Monteiro (PTB)
VAGO (30 ,52 ,51 ,55 ,50)
Vicentinho Alves (PR)

(40 ,48~0)

(54 ,50,53)

I. VAGO

(50)

2. VAGO
3.
(50)

(50)

(29,36)

Notas:
"'. Os Lideres do PSDB e do DEM comunicam a fonnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111 -GLPSDB, de 10.02.2011 ,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
""". Em 17.02.2011 , foi lido o Oficio nO22, de 2011, da Liderança do PTB, designando o Senador Mozarildo Cavalcanti como membro titular; e o Senador
Annando Monteiro como membro suplente, para comporem a eDR.
""'''''. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO28, de 2011 , da Liderança do PSDB, designando os Senadores Aécio Neves e Cicero Lucena como membros
titulares; e as Senadoras Llicia Vânia e Marisa Serrano como membros suplentes, para comporem a CDR.
""'' ''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO12, de 2011 , da Liderança do DEM, designando a Senadora Maria do Carmo Alves como membro titular; e a
Senadora Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CDR.
"'''''''''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO55, de 2011, da Liderança do Bloco PMDB-PP-PSC-PMN-PV, designando a Senadora Ana Amélia e os
Senadores Eduardo Amorim, Vital do Rego, Wilson Santiago, Ciro Nogueira e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Lobão Filho, Jarbas Vasconcelos, EUlÚcio Oliveira, Ivo CassaI e Garibaldi Alves como membros suplentes, para comporem a CDR.
"''''''''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO23, de 2011 , da Liderança do Bloco de Apoio ao Govemo, designando os Senadores José Pimentel, Ana
Rita Esgário, Vanessa GrazziotiIl, Vicentinho Alves, João Durval e Lidice da Mata como membros titulares; e os Senadores Paulo Paim, João Pedro,
Wellington Dias, Magno Malta e Acir Gurgacz como membros suplentes, para comporem a CDR.
"'''''''''''''''''''. Os Lideres do PTB e do PR comwticam afonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF,
lido na sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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"''''''' "'''' """''''. Nova proporcionalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013) "A Presidência comunica aos Srs. Líderes que ~ tendo em vista
o Ofício nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solicitação de aj uste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria~Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PI, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da proporcionalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resuitado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotalização de votos pela Justiça Eleitoral e da decisão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidência, dando cumprimento a este critério estabelecido pelas Lideranças, solicita aos Srs. Líderes que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"''''''' "'''' "''''''' "' . Bloco Parlamentar da Maioria: 5 titulares e 5 suplentes (1 vaga compartilhada). Bloco de Apolo ao Governo: 5 titulares e 5 suplentes
(1 vaga compartilhada). Bloco Parlamentar l\1inorla: 3 titulares e 3 suplentes. Bloco Parlamentar UnJão e Força: 3 titulares e 3 suplentes.
1. Em 24.02.2011, o Senador WellingtonDias é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador José
Pimentel, que passa a ocupar a vaga de suplente destinada ao Bloco (Oficio nO027/2011~GLDBAG).
2. Em 24.02.2011, o Senador José Pimentel foi substituido pelo Senador Welbngton Dias como membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na
Comissão, passando a compô~la como suplente em vaga destinada ao Bloco (Oficio nO027/20 11~GLDBAG).
3. Em 01.03.2011, vago em virtude de o Senador Jarbas Vasconcelos declinar da indicação da Liderança do PMDB para compor a Comissão.
4. Em 05.04.2011, o Senador José Agripino é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (pSDBIDEM) na Comissão (Or. 033/11 GLDEM), em substitinção à Senadom Kátia Abreu.
5. Em 10.05.2011, o Senador Ataides Oliveira é designado titular do Bloco Parlamentar da Minoria (PSDBIDEM) na Comissão, em substituição ao
Senador Aécio Neves (Or. n' 113/2011-GLPSDB).
6. Vago, em virtude de a SenadoraMarisa Serrano ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribwla1 de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
7. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
8. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassollicenciou~ se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
conforme RQS n' s 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
9. Em 14.07.2011, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (pMDBIPPIPSCIPMN/PV) na Coorissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Or. n' 223/20 II-GLPMDB).
lO. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. 1" 056/2011 -GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
I!. Em 18.08.2011 , o Senador Zeze Perrella é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Or. n' 10212011 - GLDBAG).
12. Vago em virtude de o Senador Ataides Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1°.09 .2011.
13. Em 29.09.20 lI , o Senador Rodrigo Rollemberg é designado suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (OF n' 120/2011 - GLDBAG).
14. Em 29.09.20 11 , o Senador João Alberto Souza afastou~se nos tennos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretàrio-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do E;tado do Mararihão, conforme OF. 1" 208/20 II-GSJALB .
15. Em 08.11.2011 , vago em virtude de o Senador Wilson SaJúiago ter deixado o mandato.
16. Em 14.11.2011 , vago em razão do ténnino do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassooção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Or. n' 656/2011 -GSICAS).
17. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.20 I!.
18. Em 16.11.20 lI , o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB n' 294/2011).
19. Em 17.11.20 li , o Senador Cássio Cunha Lmia é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão. (Or. n' 193/20 Ii - GLPSDB)
20. Em 06.12.20 11 , o Senador Eduardo Amorim licenciou~se nos tennos do art. 43, incisos I e TI, do Regimento Interno, por 121 dias, confonne os
Requerimentos n' s 1.458 e 1.459/2011 , aprovados na sessão de 30.11.2011.
21. Vaga cedida tempomriamente ao PR (OF. 1" 308/2011 -GLPMDB).
22. Em 07.12.20 lI , o Senador Law-o Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorirn, em virtude de vaga cedida tempomriamente ao PR. (Or. 20/2011-GLPR)
23. Senador Garibaldi Alves licenciou~se nos termos do art. 43, inciso T, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.20 li , confonne Oficio n°
130/2011 , aprovado na sessão de 07.12.2011.
24. Em 13.12.20 11 , a Senadom Ivonete Dantas é designada membro suplente do Bloco da Maioria (pMDBIPPIPVIPSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB n' 326/20 11).
25. Em 16.02.2012, foi lido o Or. n' 6/20 12-GLPSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
26. Em 02.03.20 12, vago em virtude de o Senador Eunicio Oliveira deixar, a pedido, de integrar como suplente a Comissão (Or. n' 22/2012 - GLPMDB).
27. Em 06.04.20 12, vago em virtude de a Senadora Ivonete Dantas não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves.
28. Em 05.04.20 12, vago em virtude de o Senador Lamo Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Amorirn.
29. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comwllcando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012 ~GLBUF/SF , da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comwricando que o PSC passou
a integrar esse Bloco.
30. Em 17.04.2012, o Senador Eduardo Amorim é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador Vicentinho
Alves (OF. 1" 018/2012/GLBUF/SF).
31. Em 13.06.2012, o Senador Ricardo Fermço é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB) na Comissão (OF. GLPMDB n'
151/2012).
32. Senador Acir Gmgacz licenciou ~se nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 123 dias, a partir de 29 .06. 12, conforme os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06. 12.
33. Em 04.07.20 12, o Senador Assis Gmgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Acir Gurgacz (Ofn' 09 1/20 I 2-GLDBAG).
Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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34. Em 16.08.2012, o Senador Eduardo Braga é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. nO277/20 12-GLPMDB).
35. Em 05.09.20 12, o Senador Wilder Morais é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, em substituição ao Senador José
Agripino (Ofn' 049/ 12-GLDEM).
36. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio nO115/2012-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicentinho Alves e João Costa, comunicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
37. Em 19.10.2012 o Senador Romero Jucá é designado como membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (Of. GLPMDB nO
329/2012).
38. Vago em virtude de o Senador Assis Gurgacz não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Acir Gurgacz, em 30.10.2012 (Of.
GSAGUR-17212012).
39. Em 30.10.20 12, o Senador Acir Gurgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Assis Gurgacz (Or n' 141/2012 - GLDBAG).
40. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 121
dias, confonne o Requerimento nO1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
41. Em 07.02.20 13, são designados para integrarem a COlnissão, nas vagas destinadas ao PSDB: Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Ruben Figueiró,
como membros titulares; e Senador Cicero Lucena e Senadora Lúcia Vânia, como membros suplentes (Oficio nO15/13-GLPSDB).
42. Em 26.02.2013, foi lido o Oficio GLPMDB n' 44/20 13, designando os Senadores Romero Jurá, Ricardo Ferraço, a Senadora Ana Amélia, os
Senadores Ciro Nogueira e Benedito de Lim e a Senadom Kátia Abreu, como membros titulares, e os Senadores Eduardo Braga, Vital do Rêgo, João
Alberto Souza e Ivo CassoI, como membros suplentes, para comporem o Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
43. Em 27.02.20 13, o Senador Antonio Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à
Senadom Ana Rita (Or n' 27/2013 - GLDBAG).
44. Em 27.02.2013, o Senador João Capiberibe é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Paulo Paim (Or GLDBAG n' 031/2013).
45. Em 04.03.2013, o Senador Inácio Arruda é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora
Vanessa Gmzziotin (Or. n' 34/20 13 - GLDBAG).
46. Em 05.03.20 13, a Comissão reunida elegeu os Senadores Antonio Carlos Valadares e Inácio Anuda, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Oficio n' 003/2013 - PRES/CDR).
47. Em 05.03.20 13, o Senador Walter Pinheiro é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
José Pimentel(Or n' 36/2013 - GLDBAG).
48. Em 12.03.2013, o Senador Sodré SarI1oro é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador
Morazildo Cavalcanti (OF. BLUFOR n' 034/2013).
49. Em 20.03.2013, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos termos do Oficio GSRR n' 43/2013).
50. Em 20.03.2013, os Senadores Annando Monteiro, Sodré Santoro e João Costa são designados como membros titulares do Bloco Parlamentar União e
Força na Comissão (Or 50/20 13-BLUFOR).
51. Em 11.04.2013, vago em virtude de o Senador Sodre Santoro não exercer mais o mandato, devido ao retomo do titular Senador MozariJdo Cavalcanti.
52. Em 15.04.2013, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro titular do Bloco Parlamentar Uinão e Força na Comissão (OF. n'
84/2013-BLUFOR).
53. Vago em virtude de o Senador João Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Vicentinho Alves, em 23.04 .2013.
54. Em 23.04.2013, o Senador Vicentinho Alves é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. n°
87/2013-BLUFOR)
55. Em 14.05.2013, o Senador Mozarildo Cavalcanti deixa de integrar a Comissão (Or 108/20 13-BLUFOR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
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9.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nO 2/2011, do Senador Wellington Dias, com o objetivo de
acompanhar o Desenvolvimento do Nordeste.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
Instalação: 29/03/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Wellington Dias (PT)

1.

Lidice da Mata (PSB)

2. Magno Malta (PR)

José Pimentel (PT)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)

11.

Vital do Rêgo (PMDB)

(1)

(6)

Ciro Nogueira (PP)

2. VAGO

(2)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )

11.

Maria do Carmo Alves (DEM)

Cicero Lucena (PSDB)

PSC
Eduardo Amorim

(7,8,4,3,5)

Notas:
1. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. W' 056/20 l1-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
2. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
3. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 121 dias, conforme os
Requerimentos nOs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
4. Em 21.12.2011, o Senador Lauro Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Subcomissão, em substituição ao Senador
Eduardo Arnorim, licenciado (OF. N° 37712011.PRES/CDR).
5. Em 05.04.2012, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Eduardo Amorim.
6. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
7. Em 28.05.2012, o Bloco Parlamentar da Maioria cede mna vaga de titular na Subcomissão ao Partido Social Cristão - PSC (OF. GLPMDB nO
140/2012).
8. O Presidente da CDR cormmica a designação do Senador Eduardo Amorim como membro titular da Subcomissão (OF. N° 119/2012-PRES/CDR).

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
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9.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA AMAZÔNIA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nO 1/2011, da Senadora Vanessa Grazziotin, com o objetivo de
acompanhar as políticas referentes à Amazônia.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
Instalação: 12104/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Vanessa Grazziotin (PCdoB)

l. VAGO

VAGO

2. VAGO (2)

(9)

(11 ,10)

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
l. Mozarildo Cavalcanti (PTB)

Ana Arnélia (PP)

Ivo Cassol (PP)

(4)

(8)

(12)

2. Lobão Filho (PMDB)

(3 ,6,5 ,7)

Bloco Parlamentar MinOlia ( PSDB, DEM )
VAGO

li. Lúcia Vânia

(1)

(PSDB)

Notas:
1. Vago em 10.05.2011 em virtude de o Senador Aécio Neves não pertencer mais à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo(Of. nO
113/20 11-GLPSDB).
2. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
3. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassollicenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
confonne RQS nOs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
4. O PR deixou de in1egrar o Bloco de Apoio ao Governo, confonne OF. N' 056/20 I1-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
5. Em 18.08.20 11, o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (PMDBIPP/PSCIPMNIPV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (OF. N' 162/20 11-PRES/CDR).
6. Em 14.11.2011, vago em razão do ténnino do mandato do Senador Reditario CassoI, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo CassoI (Of.
n' 656/2011-GSICAS).
7. Em 22.11.20 lI, o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria (pMDBIPP/PSC/PMNIPV) na Subcomissão (OF.
N' 339/2011-PRES/CDR).
8. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N' 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
9. Em 17.04.2012, vago em virtude de o Senador Vicentinlio Alves não pertencer mais à CDR (OF. N' O18/2012lGLBUF/SF).
10. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento fitemo, por 123 dias, a partir de 29.06.12, cOJÚonne os
Requerimentos n' s 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06. 12.
11. Em 04.07.20 12, vago em virtude de o Senador Acir Gurgacz não pertencer mais à CDR (Or. n' 09112012 - GLDBAG).
12. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso lI, do Regimento Interno, por 121
dias, confonne o Requerimento n° 1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
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9.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO DO CODESUL

Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nO 5/2011, da Senadora Ana Amelia, com o objetivo de debater
as propostas de integração regional e desenvolvimento dos Estados da região Sul.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: scomcdr@senado.gov.br
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9.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA COPA 2014, OLIMPÍADA E PARAOLIMPÍADA 2016.
Finalidade: Subcomissão criada pelo RDR nO 8/2011, da Senadora Lídice da Mata, com o objetivo de
acompanhar, avaliar e fiscalizar todas as ações empreendidas para a realização da Copa do Mundo de
Futebol em 2014 no Brasil, bem como para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, na cidade do
Rio de Janeiro.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
Designação: 14/06/201 1
Instalação: 05/07/2011

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
l eze Perrella (PDT)

(2)

1. José Pimentel (PT)

(1 ,4)

Lídice da Mata (PSB)

2.

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
Vital do Rêgo (PMDB)

1. VAGO

(6)

VAGO

2. VAGO

(1)

(')

(9)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Cássio Cunha Lima (PSDB)

11. Cícero Lucena (PSDB)

(3 ,8)

Notas:
1. Vago em razão do término do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
2. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N° 056/20 II-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
3. Vago em virtude de o Senador Ataídes Oliveira não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador João Ribeiro, em 1°.09.2011.
4. Em 20.09.2011, o Senador Zeze Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Subcomissão(Of. nO220/2011-PRES/CDR).
5. Em 08.11.2011, vago em virtude de o Senador Wilson Santiago ter deixado o mandato.
6. Em 06.12.2011, o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, JX'r 121 dias, conforme os
Requerimentos nOs 1.458 e 1.459/2011, aprovados na sessão de 30.11.2011.
7. Em 02.03.2012, vago em virtude de o Senador ElUÚcio Oliveira deixar, a pedido, de integrar como suplente a Comissão (Of. nO 22120 12 - GLPMDB).
8. Em 06.03.2012, o Senador Cássio C1ll1ha Lima é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Subcomissão(Of. nO
049/2012.PRES/CDR).
9. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim com1ll1icando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi lido
também o OF. N° 004/20 12-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, com1ll1icando que o PSC passou a
integrar aquele Bloco.
*. Em 14.6.2011, foi lido o Oficio nO85, de 2011, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, designando os Senadores João Pedro, Lídice da
Mata, Vital do Rêgo, Wilson Santiago e Ataídes Oliveira como membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Eduardo Amorim, ElUÚcio Oliveira e
Cícero Lucena como membros suplentes, para comJX'rem a Subcomissão Temporária Copa 2014, Olimpíada e Paraolimpíada 2016.

Secretário(a): Selma Míriam Perpétuo Martins
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Benedito de Lira (PP-AL) (64)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO) (64)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL) (",")
Delcídio do Amaral (PT)

1. Angela Portela (PT)

Antonio Russo (PR)

(23)2 ,10,7,57)

2. Rodrigo Rollemberg (PSB)

Zeze Perrella (PDT)

(16 ,11)

3. Walter Pinheiro (PT)

Acir Gurgacz (PDT)

(",38)

4. João Dwval (PDT)

Eduardo Suplicy (PT)

(67)

5. Antonio Carlos Valadares (PSB)

(67,4)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
Clésio Andrade (PMDB)
Sérgio Souza (PMDB) (62)

1. Romero Jucá (PMDB)

(62)

2. Luiz Henrique (PMDB)

Casildo Maldaner (PMDB)
Ana Amélia (PP)

(27 ,49,25 ,36 ,26,62)

3. João Alberto Souza (PMDB)

6. Sérgio Petecão (PSD)

(39 ,40 ,51 ,53 ,62)

(17,62)

7. Garibaldi Alves (PMDB)

(62,61 ,31,59)

Waldernir Moka (PMDB)

(62)

4. Valdir Raupp (PMDB) (62)
5. Ciro Nogueira (PP) (62)

(62)

Ivo Cassol (PP) (21,19,12,13 ,62)
Benedito de Lira (PP) (62)
Kátia Abreu (PSD)

(37)

(28 ,52,35,29,62)

(61,63,32,44,43,58,59)

I

(68,69,46,66,33,34,24)

Bloco Parlamentar MinOlia ( PSDB, DEM )
Cyro Miranda (PSDB)
Ruben Figueiró (PSDB)
Jayme Campos (DEM)

(60,2 ,71 ,73)
(60)

(72)

1. Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
2. Flexa Ribeiro (PSDB) (3,14 ,9,60)

3. Cicero Lucena (PSDB)

(5,48,18,70)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Gim (PTB)

(50 ,49 ,1,8)

11. Mozarildo Cavalcanti (PTB)

!2. Blairo Maggi

(PR)

(60)

(37,45)

(54 ,6)

(41 ,42 ,56 ,55)4)

Notas:
"'. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011 ,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 11.
"''''. Em 17.02.2011 , foi lido o Oficio nO29, de 2011, da Liderança do PSDB, designando a Senadora Marisa Serrano e o Senador Cyro Miranda como
membros titulares; e os Senadores Aloysio Nlliles e FlexaRibeiro como membros suplentes, para comporem a CRA.
"'''''''. Em 22.02.201 1, foi lido o Oficio nO58, de 2011 , da Liderança do PMDB, designando os Senadores Waldemir Moka, Casildo Maldaner, Eduardo
Amorim, Ana Amélia, Ivo CassaI e Benedito de Lira como membros titulares; e os Senadores Garibardi Alves, Roberto Requião, Valdir Raupp, Luiz
Henrique, Ciro Nogueira e João Alberto Souza como membros suplentes, para comporem a CRA.
"''''''''''. Em 22.02.2011, foi lido o Oficio nO24, de 2011, do Líder do Bloco de Apoio ao Governo, designando os Senadores Delcídio Amaral, Gleisi
Hoffmann, João Pedro, Clésio Andrade e Acir Gurgacz como membros titulares; a Senadora Ângela Portela e os Senadores Eduardo Suplicy, Walter
Pinheiro, Blairo Maggi, João Durval e Antonio Carlos Valadares como membros suplentes, para comporem a CRA.
"'''''''''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador Jayme Campos como membro titular; e a Senadora
Kátia Abreu como membro suplente, para comporem a CRA.
"''''''''''''''''. Os Líderes do P1B e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF,
lido na sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
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"''''''' "'''' """. Nova proporcionalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013) "A Presidência comunica aos Srs. Líderes que - tendo em vista o
Ofício nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solicitação de ajuste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PT, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da proporcionalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resultado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotalização de votos pela Justiça Eleitoral e da decisão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidência, dando cumprimento a este critérIo estabelecido pelas Lideranças, solicita aos Srs. Líderes que
procedam aos ajustes necessários na composIção dos colegiados técnicos da Casa."
"'''''''''''''''''''''' . Bloco Parlamentar da Maioria: 5 titulares e 5 suplentes (1 vaga compartilhada). Bloco de Apoio ao Governo: 5 titulares e 5 suplentes
(1 vaga compartilhada). Bloco Parlamentar :MInorIa: 3 titulares e 3 suplentes. Bloco Parlamentar UnJão e Força: 3 titulares e 3 suplentes.
I. Vaga cedida temporariamente ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB (OF. nO047/20 ll-GLPTB).
2. Em 23.03.2011, o Senador Flexa Ribeiro é designado membro titular do Bloco Parlamentar PSDBIDEM na Comissão (Of. nO063/11-GLPSDB), em
substituição à SenadoraMarisa Semt.11o.
3. Em 23.03.2011, a Senadora Marisa Serrano é designada membro suplente do Bloco Parlamentar PSDBIDEM na Comissão (Or nO063/11-GLPSDB),
em substituição ao Senador Flexa Ribeiro.
4. Em 29.03.2011, o Senador Rodrigo Rollemberg é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Or n' 040/11-GLBAG).
5. Em 05.04.2011, o Senador Demóstenes Torres é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) na Comissão (Or 033/11 GLDEM), em substituição à Senadora Ká1ia Abreu.
6. Em 05.04.2011, o Senador Mozarildo Cavalcanti é designado membro suplente do PTB na Comissão (Or 76/2011 - GLPTB).
7. Em 08.06.2011, lido oficio da Senadora Gleisi Hoffmann comwticando, nos tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter
tomado posse no cargo de Miuistra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. n' 109, Seção 2, de 8 de juitbo de 2011).
8. Em 16.06.2011, o Senador Sérgio Souza é designado membro titular na Comissão, em vaga cedida pelo Partido Traballtista Brasileiro - PTB (Or n'
197/2011- GLPMDB).
9. Vago, em virtude de a SenadoraMarisa Semt.11o ter sido nomeada para o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.
10. Em 29.06.20 li , o Senador Antonio Russo é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição à Senadora Gleisi
Hoffrnarm (Or n' 083/2011-GLBAG).
11. Vago em razão do ténnino do mandato do Senador João Pedro, face à reassunção do membro titular, Senador Alfredo Nascimento.
12. Em 12.07.20 li , o Senador Ivo Cassollicenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e Il, do Regimento lntemo, por 126 dias, a partir de 13.07.11 ,
conforme RQS n' s 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
13. Em 14.07.2011 , o Senador Reditario Cassol é designado titular do Bloco Parlamentar da Maioria (pMDBIPPIPSC/PMNIPV) na Comissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Or n' 223/20 ll-GLPMDB).
14. Em 1' .08.2011, o Senador Alvaro Dias é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria (PSDB) na Comissão (OI. n' 152/11-GLPSDB).
15. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. 1" 056/2011 -GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
16. Em 18.08.2011 , o Senador Zeze Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Or n' 103/2011 - GLDBAG).
17. Em 29.09.20 li , o Senador João Alberto Souza afastou-se nos tennos do art. 56, inciso I, da Constituição Federal, para assumir o cargo de
Secretário-Chefe da Assessoria de Programas Especiais, da Casa Civil do E;tado do Maranhão, conforme OF. 1" 208/20 ll-GSJALB.
18. Em 05.10.20 li , em substituição ao Senador Demóstenes Torres, o Senador Clovis Fecury é designado membro suplente do Bloco Parlamentar
Muioria na Comissão.(Ofn' 060/2011 -GLDEM).
19. Em 14.11.2011 , vago em razão do ténnino do mandato do Senador Reditario CassoI, em face da reassunção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Or n' 656/20 II-GS1CAS).
20. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
21. Em 16.11.20 li , o Senador Ivo Cassol é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB n' 294/2011).
22. Em 22.11.20 lI , vaga cedida ao PR pelo Bloco de Apoio ao Governo (Or n' 137/20 II-GLDBAG).
23. Em 23.11 .2011 , o Senador Antonio Russo é designado membro titular em vaga cedida pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. Leg. n°
18/2011-GLPR).
24. Em 23.11 .20 li , os Senadores Clésio Andrade e Blairo Maggi são designados membros titular e suplente, respectivamente, do PR na Comissão, em
decorrência da revisão da cálculo da proporcionalidade da participação do Partido (Or Leg. O17/20 Ii GLPR).
25. Em 06.12.20 li , o Senador Eduardo Amorim licenciou-se nos tennos do art . 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 121 dias, confonne os
Requerimentos n' s 1.458 e 1.459/20 li , aprovados na sessão de 30.11.20 lI.
26. Vaga cedida temporariamente ao PR (OF. N' 308/2011 -GLPMDB).
27. Em 07.12.20 11 , o Senador Lamo Antonio é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Eduardo Amorim, em virtude de vaga cedida temporariamente ao PR. (Or. 20/2011-GLPR)
28. Senador Garibaldi Alves licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 07.12.20 li , confonne Oficio nO
130/20 11 , aprovado na sessão de 07.12.20 I!.
29. Em 13.12.20 li , a Senadora Ivonete Dantas é designada membro suplente do Bloco da Maioria (pMDBIPPIPVIPSC) na Comissão, em substituição ao
Senador Garibaldi Alves (OF. GLPMDB n' 329/20 11).
30. Em 16.02.2012, foi lido o Of. nO6/20 12-GLPSD, comunicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
31. Em 16.02.2012, o Senador Sérgio Petecão é designado membro titular do PSDIPSOL na Comissão (Or n' 6/20 12-GLPSD).
32. Em 16.02.2012, a Senadora Kátia Abreu é designada membro suplente do PSDIPSOL na Comissão (Or n' 6/20 12-GLPSD).
33. Em 20.03. 20 12, o Senador Clésio Andrnde comunicou ao Senado sua filiação partidária ao PMDB (Of.GSCAND n' 91/20 12, lido na sessão de;ta
data).
Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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34. Em 21.03.20 12, o Senador Alfredo Nascimento é designado membro titular do PR na Comissão, em substituição ao Senador Clésio Andrade (Of. nO
004/2012-GLPR).
35. Em 06.04.20 12, vago em virtude de a Senadora Ivonete Dantas não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Garibaldi Alves.
36. Em 05.04.20 12, vago em virtude de o Senador Lauro Antonio não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Eduardo Amorim.
37. Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
38. Senador Acir Gurgacz licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Intemo, por 123 dias, a partir de 29.06.12, confonne os
Requerimentos nOs 609 e 610, de 2012, aprovados na sessão de 28.06.12.
39. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento últemo, por 122 dias, a partir de 16.07.12, confonne os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11.07.12.
40. Em 10 .08.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. GLPMDB n' 181/2012).
41. Senador Blairo Maggi licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I e 11, do Regimento últemo, por 130 dias, a partir de 09.08.12, confonne os
Requerimentos nOs 724 e 725/2012, aprovados na sessão de 07.08.12.
42. Em 09.08.2012, o Senador Cidinho Santos é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao
SenadorBlairo Maggi (OF 1" 082'20121BLUFORlSF).
43. Em 02.10.2012, a Selmdora Kátia Abreu licenciou-se nos termos do art. 43, inciso 11, do Regimento Jntemo, por 121 dias, a partir de 02.10.2012,
conforme RQS n' 869/2012, deferido na sessão de 01.10.2012.
44. Em 16. 10.2012, o Senador Marco Antônio Costa é designado membro suplente do PSDIPSOL na Comissão, em substituição à Senadora Kátia Abreu
(Or n' 5512012 - GLPSD).
45. Em 17.10.2012, foi lido o Oficio n' 115/20 12-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicenlinlio Alves e João Costa, comuoicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
46. Em 30.10.20 12, o Senador Antonio Carlos Rodrigues é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição
ao Senador Alfredo Nascimento (OF. 1" 163/20 12-BLUFOR).
47. Em 30.10.20 12, o Senador Acir Gurgacz reassmne o cargo de senador, após licença (Or GSAGUR n' 172'2012).
48. Vago em virtude de o Senador Clovis FecUl)' não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador João Alberto Souza, em 5.11 .2012
(Or GSJALB n' 0001/20 12).
49. Em 06.11.20 12, retoma ao Bloco Parlamentar União e Força a vaga anteriormente cedida ao Bloco Parlamentar da Maioria, e seu ocupante, o Senador
Sérgio Souza, fica designado como membro titular deste Bloco na Coimssão (Or GLPMDB n' 338/2012).
50. Em 06.11.2012, o Senador Gim é designado membro titular do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio
Souza (OF. 1" 167/2012'BLUFOR).
51. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retomo do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11 .2012.
52. Em 23.11.20 12, o Senador Romero Jucá é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Conlissão (OF. GLPMDB n' 363/2012) .
53. Em 23.11.20 12, o Senador Valdir Raupp é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Coimssão (OF. GLPMDB n' 358/2012).
54. O Senador Mozarildo Cavalcanti licenciou-se, a partir de 12 de dezembro de 2012, nos tennos do art. 43, inciso lI, do Regimento illterno, por 121
dias, confonne o Requerimento n° 1.085/12, aprovado na sessão de 11.12.2012.
55. Em 17.12.2012, vago em razão do ténnino do mandato do Senador Cidinho Santos, em face da reassWlção do membro titular, Senador Blairo Maggi.
56. Em 17.12.2012, o Senador Blairo Maggi é designado membro suplente do Bloco Parlamentar União e Força na Comissão (OF. 1"
216/2012-BLUFOR) .
57. Senador Antonio Russo licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 180 dias, a partir de 22.0 1.2013, confonne
Requerimento n° 1/2013, aprovado no dia 30.0 1.20 13.
58. Vago em virtude de o Senador Marco Antônio Costa não exercer mais o mandato devido ao retomo da titular, Senadora Kátia Abreu, em 31.01 .2013 .
59. Em 07.02.20 13, a Senadora Kátia Abreu é designada membro titular do PSDIPSOL na Comissão, em substituição ao Senador Sérgio Petecão, que
assume a vaga de suplente (OFÍCIO n' 013/20 13-GLPSD).
60. Em 07.2.2013, foi lido o or 1" 011113, da Liderança do PSDB , designando os Senadores Cyro Miranda e Ruben Figueiró, como membros titulares, e
os Senadores Aloysio NWles Ferreira e Flexa Ribeiro, como membros suplentes, para compor a Comissão.
61 . O Partido Social Democrático (PSD) passa a integrar o Bloco Parlamentar da Maioria, conforme OF. GLPMDB n' 032/20 13, lido na sessão de
19.02.2013.
62. Em 26.02.20 13, foi lido o Ofi cio GL PMDB n' 45/20 13, designando os Senadores Clésio Andrade, Sérgio Souza, Casildo Maldaner, a Senadora Ana
Amélia, os Senadores Ivo Casso! e Benedito de Lira e a Senadora Kátia Abreu, como membros titulares, e os Senadores Romero Jucá, Luiz Henrique,
João Alberto Souza, Valdir Raupp, Ciro Nogueira e Sérgio Petecão, como membros suplentes, para comporem o Bloco Parlamentar da Maioria na
Comissão.
63. Em 26.02.20 13, o Senador Garibaldi Alves é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB n'
070/2013).
64. Em 27.02.20 13, a Comissão remrida elegeu os Senadores Benedito de Lira e Acir Gurgacz, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Or. n' 19/2013-CRA) .
65. Em 20.03. 20 13, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos termos do Oficio GSRR n' 43/2013).
66. Em 20.03.20 13, o Senador Antonio Carlos Rodrigues deixa de compor a Comissão (Or. n' 68/20 13-BLUFOR).
Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Informações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

64872 Quinta-feira 19

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2013

67. Em 26.03.20 13, o Senador Eduardo Suplicy é designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg, que passa a ocupar a suplência na Comissão (Of. nO5612013-GLDBAG).
68. Vaga cedida provisoriamente ao Bloco Parlamentar da Maioria (Of. 75/2013-BLUFOR).
69. Em 04.04.20 13, o Senador Waldemir Moka é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em vaga cedida
provisoriamente pelo Bloco União e Força (Oficio nO138/2013-GLPMDB).
70. Em 23.04.20 13, o Senador Cícero Lucena é designado membro suplente do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. 128/2013-GLPDSB).
71. Vago, em 11.9.2013, em razão de o Senador Cyro Miranda não pertencer mais à Comissão (Of. 163/2013-GLPSDB).
72.3. Em 13.09.2013, o Senador Jayme Campos licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 122 dias, confonne o
Requerimento nO1.047, de 2013, aprovado na sessão de 10.09.2013.
73. Em 16.09.2013, o Senador Cyro Miranda é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. nO166/20 13-GLPSDB).

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303 3506
Fax: 3303 1017
E-mail: marcello@senado.gov .br
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Notas:
". Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a formação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio n' 311l1-GLPSDB, de 10.02.20 Ii ,lido
na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 20 11 .

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303 3506
Fax: 3303 1017
E-mail: marcello@senado.gov.br

10.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAR A POLÍTICA AGRÍCOLA
BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RRA n° 8/2011, da Comissão de Agricultura e Refonna Agrária,
destinada a acompanhar a execução da política agrícola brasileira.

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3303 3506
Fax: 3303 1017
E-mail: marcello@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Zeze Perrella (PDT-MG) (34)
VICE-PRESIDENTE: Senador Alfredo Nascimento (PR-AM)

TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Angela Portela (PT)

1. Delcídio do Amaral (PT)

Zeze Perrella (PDT)

2. Rodrigo Rollemberg (PSB)

(32)

Anibal Diniz (PT)

(17,8~)

(12,10)

4. Lídice da Mata (PSB)
5. Eduardo Lopes (PRB)

(40)

(20.19.1)

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB, PP, PSD, PV)
Lobão Filho (PMDB)

1. Vital do Rêgo (PMDB)

(31)

João Alberto Souza (PMDB)
Valdir Raupp (PMDB)
Ciro Nogueira (PP)

(22,27 ,28 ,23,31 )

(31)

Luiz Henrique (PMDB)

(21)

(2,11 ,4,31)

2. Ricardo Ferraço (PMDB)
3. Ivo Cassol (PP) (31)
4. Benedito de Lira (PP)
5. Sérgio Souza (PMDB)

(36 ,31)

(31)

Sérgio Petecão (PSD)

(7,38)

(40 ,33)

3. Cristovam Buarque (PDT)

Walter Pinheiro (PT)
João Capiberibe (PSB)

(34)

(31)

(26,31)
(15.13.'.6.35)

6. VAGO

(31)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
Flexa Ribeiro (PSDB)

(30 ,37)

1. VAGO

(30 ,37)

2. Cícero Lucena (PSDB)

(30)

José Agripino (DEM)

(30)

3. Maria do Carmo Alves (DEM)

Bloco Parlamentar União e Força (PTB, PR, PSC, PRB)
Gim (PTB) (25 ,39)
Alfredo Nascimento (PR)
Eduardo Aniorim (PSC)

1. Antonio Carlos Rodrigues (PR)
(39 ,16 ,3)
(39)

2. VAGO
3.

(2 1,24)
(39)

(29 ,39,16)

(39)

Notas:
"'. Em 08.02.2011 , foi lido o Oficio nO1, de 2011 , da Liderança do PSOL , designando o Senador Randolfe Rodrigues como membro titular, e a Senadora
Marinor Brito como membro suplente, para comporem a CCT.
""". Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam aforrnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,
lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.
""''''' . Em 17.02.2011 , foi lido o Oficio nO23, de 2011 , da Liderança do PTB , designando o Senador Gim Argello como membro titular; e o Senador
Fernando Collor como membro suplente, para comporem a CCT.
""''''''''. Em 17.02.2011, foi lido o Oficio nO30 , de 2011 , da Liderança do PSDB, designando os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro como membros
titulares; e os Senadores Aloysio Nunes e Cícero Lucena como membros suplente s, para comporem a CCT.
"'''''''''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO25, de 2011 , da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo, designando a Senadora Ângela Portela e os
Senadores Arúbal Diniz, Walter Pinheiro, João Ribeiro, Pedro Taques e Rodrigo Rollemberg, como membros titulares e os Senadores Delcidio Amaral,
Paulo Paim, Magno Malta, Cristovam Buarque e a Senadora Lídice da Mata, como membros suplentes, para comporem a CCT.
"''''''''''''''''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO53 , de 2011 , da Liderança do PMDB , designando os Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp, Vital do
Rêgo, Lobão Filho, Ciro Nogueira e Ewúcio Oliveira, como membros titulares e os Senadores Gilvam Borges, Luiz Henrique, Ricardo Ferraço, Renan
Calheiros, Ivo CassaI e Benedito de Lira, como membros suplentes, para compor a CCT.
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"'''''''''''''''' '''. Em 22.02.2011 , foi lido o Oficio nO12, de 2011, da Liderança do DEM, designando o Senador José Agripino como membro titular e a Senadora
Maria do Canno Alves como membro suplente, para compor a CCT.
"''''''''''''''''''''''. Os Líderes do PTB e do PR comunicam a fonnação do Bloco União e Força, composto por seus partidos, mediante o OF. N° 064/GLPTB/SF,
lido na sessão do Senado de 3 de abril de 2012.
"''''''' "'''' "''''''' "'. Nova proporcionalidade: (sessão do Senado Federal de 12/03/2013) "A Presidência comunica aos Srs. Líderes que - tendo em vista
o Ofício nO 025, de 2013, e respectivo aditamento, da Liderança do Bloco União e Força, de solicitação de aj uste na composição das Comissões
Permanentes desta Casa, tendo em vista a Nota Técnica da Secretaria-Geral da Mesa assinada pelos Líderes do PMDB, PT, PSDB, PTB, PP,
PR, DEM, PSB, PCdoB, PSD e PPL # determina a publicação do recálculo da proporcionalidade partidária para as Comissões Permanentes do
Senado Federal, ajustado ao resultado deftnitivo das eleições de 2010, em virtude da retotallzação de votos pela Justiça Eleitoral e da decisão
dos Líderes Partidários. Assim, a Presidência, dando cumprimento a este critério estabelecido pelas Lideranças, solicita aos Srs. Líderes que
procedam aos ajustes necessários na composição dos colegiados técnicos da Casa."
"''''''''''''''''''''''''''''. Bloco Parlamentar da Maioria: 5 titulares e 5 suplentes (1 vaga compartilhada). Bloco de Apolo ao Governo: 5 titulares e 5
suplentes (1 vaga compartilhada). Bloco Parlamentar lVIlnoria: 3 titulares e 3 suplentes. Bloco Parlamentar União e Força: 3 titulares e 3
suplentes.
1. Em 23.02.2011, o Senador Marcelo CriveUa é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Conrissão (OF.n' 026/20 11-GLDBAG).
2. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11,
confonne RQS n° 291/2011 , deferido na sessão de 29.03.11.
3. O Senador João Ribeiro licenciou-se nos tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo perlodo de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, cOJÚonne
Requerimento nO472/20 11, aprovado na sessão de 03.05.11.
4. Em 10.05.2011, o Senador Geovani Borges é designado suplente do Bloco PMDBIPPIPSC/PMNIPV na Comissão, em substituição ao Senador Gilvam
Borges (Or n' 14112011-GLPMDB).
5. Em 12.07.2011, o Senador Ivo Cassolli.cenciou-se nos tennos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 126 dias, a partir de 13.07.11,
confonne RQS nOs 848 e 849 de 2011, aprovado na sessão de 12.07.11.
6. Em 14 .07.20 li, o Senador Reditario Cassol é designado suplente do Bloco Parlamentar da Maioria (pMDBIPPIPSCIPMN/PV) na Conrissão, em
substituição ao Senador Ivo Cassol (Or n' 223/20 11-GLPMDB).
7. O PR deixou de integrar o Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. N' 056/20 11-GLPR, lido na sessão do Senado de 3 de agosto de 2011.
8. Em 18.08.2011, o Senador Pedro Taques deixa de compor a Coruissão (Or n' 99111 -GLDBAG).
9. Em 27.09.2011, o Senador Antoino Carlos Valadares é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Conrissão. (Or 116/20 11GLDBAG)
lO. Em 05.10.20 11 , o Senador Acir Gmgacz é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
CristovamBuarque (OF. n' 126/2011- GLDBAG).
li. Em 06.10.2011 , o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Geovani Borges (OF. n' 270/2011 - GLPMDB).
12. Em 18.10.20 li , o Senador Cristovam Buarque é designado membro suplente do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao
Senador Acir Gurgacz (Or n' 128111-GLDBAG).
13. Em 14.11 .20 li , vago em razão do ténnino do mandato do Senador Reditario Cassol, em face da reassWlção do membro titular, Senador Ivo Cassol
(Or n' 656/20 II-GSICAS).
14. Nos termos da decisão do Presidente do Senado publicada no DSF de 17.11.2011.
15. Em 16.11.20 li , o Senador Ivo Cassol é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Conrissão (OF. GLPMDB n' 294/2011).
16. Em 23.11 .20 li , os Senadores Alfredo Nascimento e João Ribeiro são designados membros titular e suplente do PR na Comissão, respectivamente, em
decorrência das novas indicações do Partido (Or Leg. O17120 Ii GLPR).
17. Em 08.12.20 li , o Senador João Capiberibe é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador
Antoino Carlos Valadares. (Or n' 145/2011-GLDBAG).
18. Em 16.02.2012, foi lido o Of. n° 6/20 I 2-GLPSD, comwlicando o compartilhamento de vagas entre o PSD e o PSOL na Comissão.
19. Em 02.03.20 12, lido oficio do Senador Marcelo Crivella comunicando, noo tennos do inciso 11 do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, o
afastamento do exercício do mandato de Senador para assumir o cargo de Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura (Of. n° 34/20 12-GSMC).
20. Em 06.03.20 12, o Senador Eduardo Lopes é designado membro suplente do Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Marcelo CriveUa (Or n' 3112012 - GLDBAG).
21 . Em 10.04.2012, foi lido expediente do Senador Eduardo Amorim comunicando ter o PSC deixado de integrar o Bloco Parlamentar da Maioria; foi
lido também o OF. N° 004i2012-GLBUF/SF, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força e da Liderança do PSC, comunicando que o PSC passou
a integrar aquele Bloco.
22. Senador Valdir Raupp licenciou-se nos te1J1lOS do art . 43, incisos I e 11, do Regimento Interno, por 122 dias, a partir de 16.07.12, comonne os
Requerimentos nOs 677 e 678, de 2012, aprovados na sessão de 11 .07. 12.
23. Em 10 .08.2012, o Senador Tomás Correia é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao Senador
Valdir Raupp (OF. GLPMDB n' 181/2012).
24. Em 17.10.2012, foi lido o Ofi cio nO115/20 12-BLUFORlSF, dos Senadores Gim Argello, Vicentinho Alves e João Costa, conumicando que o PPL
passou a integrar o Bloco Parlamentar União e Força.
25. Em 6.11.2011 , foi lido o Of. 214112-GSGA, do Senador Gim, solicitando ao Presidente do Senado a substituição do seu nome parlamentar "Senador
Gim Argello" pelo nome "Senador Gim".
Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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26. Em 14.11.2012, o Senador João Alberto Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão, em substituição ao
Senador Renan Calheiros (OF. GLPMDB n' 346/2012).
27. Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15.11.20 12.
28. Em 23.11.20 12, o Senador Valdir Raupp é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão (OF. GLPMDB nO360/20 12).
29. Em 08.02.20 13, o Senador João Ribeiro licenciar-se-ános tennos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, no período do dia 08 de fevereiro a 08 de
junho de 2013, confonne RQS nO44/2013, deferido na sessão de 06.02.13.
30. Em 07.2.2013, foi lido o Of. N° 012/13, da Liderança do PSDB , confinnando os Senadores Cyro Miranda e Flexa Ribeiro, como membros titulares, e
os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Cicero Lucena, como membros supler1es, para compor a Comissão.
31. Em 26.02.20 13, foi lido o Oficio GLPMDB n' 46/20 13, designando os Senadores Lobão Filho, João Alberto Souza, Valdir Raupp, Emdcio Oliveira,
Ciro Nogueira e Sérgio Petecão, como membros titulares, e os Senadores Vital do Rêgo, Ricardo Ferraço, Ivo Cassol e Benedito de Lira, como membros
suplentes, para comporem o Bloco Parlamentar da Maioria na Comissão.
32. Em 27.02.20 13, o Senador Zezé Perrella é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Arribal
Diniz (Or GLDBAG n' 032/2013).
33. Em 05.03.20 13, o Senador Anibal Diniz é designado membro titular do Bloco de Apoio ao Governo na Comissão, em substituição ao Senador Paulo
Paim (Or GLDBAG n' 033/2013) .
34. Em 06.03.2013, a Comissão reunida elegeu os Senadores Zeze Perrella e Alfredo Nascimento, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Or n' 005/2013-CCT).
35. Em 07.03.2013, o Senador Sérgio Souza é designado membro suplente do Bloco Parlamenlar da Maioria(Or GLPMDB n' 093/2013).
36. Em 07.03.20 13, o Senador Luiz Henrique é designado membro titular do Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador Ewúcio
Oliveira(Or GLPMDB n' 075/2013).
37. Em 11.03.2013, o Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado membro titular do Bloco Parlamentar Minoria, em substituição ao Senador Cyro
Miranda(Or GLPSDB n' 087/20 13).
38. Em 20.03.2013, o PSOL passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo, nos lermos do Oficio GSRR n' 43/2013).
39. Em 20.03.20 13, são designados os Senadores Gim, Alfredo Nascimento e Eduardo Amorim e como suplente o Senador Antonio Carlos Rodrigues
para comporem o Bloco Parlamentar União e Força na COInissão (Or BLUFOR n' 52/2013).
40. Em 26.03.20 13, o Senador Anibal Diniz é designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo em substituição ao Senador Rodrigo
Rollemberg, que passa a ocupar a suplência na Comissão (Or n' 55/2013-GLDBAG).

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
E-mail: scomcct@senado.gov.br

11.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Notas:
*. Os Líderes do PSDB e do DEM comunicam a fonnação do bloco composto por seus partidos, mediante o Oficio nO31111-GLPSDB, de 10.02.2011,lido
na sessão do Senado de 25 de fe vereiro de 2011.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
E-mail: scomccU8Jsenado.gov.br

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

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

64877

11.2) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ELABORAÇÃO DO MARCO REGULA TÓRIO DA
MINERAÇÃO EM TERRAS RARAS NO BRASIL
Finalidade: Subcomissão Temporária para elaboração de Projeto de Lei do Marco Regulatório da
Mineração e da Exploração de terras-raras no Brasil criada pelo RQT nO 22/2012, com a finalidade de
discutir ações para os minerais estratégicos para o país, com a criação de um novo marco regulatório, que
possibilite o desenvolvimento de uma cadeia produtiva para o setor, com o prazo até a conclusão da tarefa.
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Anibal Diniz (PT-AC) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

TITULARES
Luiz Hemique (PMDB)

SUPLENTES

Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV)
1. Lobão Filho (PMDB)

Valdir Raupp (PMDB)

Anibal Diniz (1'1')

2. Ivo Cassai (PP)

Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL )
11. Angela Portela (PT)

Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Alfredo Nascimento (PR)

(1)

Bloco Parlamentar Minoria ( PSDB, DEM )
11. Flexa Ribeiro (PSDB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )
11. Gim (PTB)

Notas:
1. Em 03.04.2013, a Comissão reunida elegeu os Senadores Anibal Diniz e Aloysio Nunes Ferreira Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, desse
colegiado (OF. 020/2013-CCTST1R/SF).
"'. Em 26.03.2013 foi lido o OF. nO19/20 13-CCT designando os Senadores Anibal Diniz, Luiz Henrique, Valdir Raupp, Aloysio Nunes Ferreira e Alfredo
Nascimento como titulares e os Senadores Angela Portela, Lobão Filho, Ivo CassoI, Flexa Ribeiro e Gim como suplentes na Subcomissão.

Secretário(a): Égli Lucena Heusi Moreira
Telefone(s): 3303-1120
E-mai!: scomcct@senado.gov .br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
lnfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/357217279
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12) COMISSÃO SENADO DO FUTURO - CSF
PRESIDENTE: Senador Luiz Henrique (PMDB-SC)
RELATOR: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)

TITULARES
SUPLENTES
Bloco Parlamentar da Maioria ( PMDB, PP, PSD, PV) (I)
Luiz Hemique (PMDB)

1.

(2)

Ricardo Ferraço (PMDB) (2)

2.

Ana Arnélia (PP) (2)

3.

Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PSB, PCdoB, PSOL)
Cristovam Buarque (PDT)
Humberto Costa (PT)
Paulo Paim (PT)

1. Lidice da Mata (PSB)

(3)

(3)

2. Inácio Arruda (PCdoB)

(3)

3. Pedro Taques (PDT)

(3)

(I)

(3)

(3)

Bloco Parlamentar MinOlia ( PSDB, DEM )
Cyro Mirallda (PSDB) (5)

1.

Wilder Morais (DEM)

2. Maria do Canno Alves (DEM)

(1)

(6)

Bloco Parlamentar União e Força ( PTB, PR, PSC, PRB )
Blairo Maggi (PR) (4)

1.

Eduardo Arnorim (PSC) (4)
2.
Notas:
1. Vaga adicional compartilhada entre os dois Blocos.
2. Em 27.08.2013, foram designados os Senadores Luiz Henrique, Ricardo Ferraço e Ana Amélia, como membros titulares pelo Bloco Parlamentar da
Maioria na Comissão (ar 254/20 13-GLPMDB).
3. Em 27.08.2013, foram designados os Senadores Cristovrun Buarque, Hwnberto Costa e Paulo Paim, como membros titulares; a Senadora Lídice da
Mata e os Senadores Inácio Arnlda e Pedro Taques, como membros suplente s pelo Bloco de Apoio ao Governo na Comissão (Of. 95/2013-GLDBAG).
7. Em 27.08.2013, o Senador Wilder Morais é designado como membro titular pelo Bloco Parlamentar Minoria na Comissão, de acordo com fala da
Presidência da se ssão deli1:erativa ordinária de 27.08.2013
5. Em 27.08.2013, o Senador Cyro Miranda é designado como membro titular pelo Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of. 16212013-GLPSDB).
6. Em 27.08.2013, a Senadora Maria do Canno Alves é designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Minoria na Comissão (Of.
29/2013-GLDEM).
4. Em 27.08.2013, os Senadores Blairo Maggi e Eduardo Amorim são designados como membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força na
Comissão (ar 113/2013-BLUFOR).

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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COMPOSIÇÃO
CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal n o 17, de 1993)
SENADORES

CARGO
CORREGEDOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO

Atualização: 11/03/2013

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

Endereço na Internet: http://www.senado .gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal n O20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes

PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jayme Campos (1)

(1)

l ' Eleição Geral: 19/04/1995 6' Eleição Geral: 06/03/2007

2' Eleição Geral: 30/06/1999 7' Eleição Geral: 14/07/2009
3' Eleição Geral: 27/06/20018' Eleição Geral: 26/04/2011
4' Eleição Geral: 13/03/2003 9' Eleição Geral: 06/03/2013

5' Eleição Geral: 23/11 /2005

TITULARES

SUPLENTES
PMDB
I. VAGO

Sérgio Souza (PR)
Valdir Raupp (RO)

2. VAGO

João Alberto Souza (MA)

3. VAGO

Romero Jucá (RR)

4. VAGO

PT
Wellington Dias (PI)

I. Jorge Viana (AC)

Ana Ri ta (E S)

2 Paulo Paim (RS)

Anibal Diniz (AC)

3. Angela Portela (RR)

PSDB
Mário Couto (PA)

I. Paulo Bauer (SC)

Cyro Miranda (GO)

2. VAGO

PTB
11. João Vicente Claudino

Gim (DF)

(PI)

PP
Ciro Nogueira (PI)

PDT
Acir Gurgacz (RO)

PSB
11. Antonio Carlos Valadares

Lídice da Mata (BA)

Jayme Campos (MT)

(2)

Antonio Carlos Rodiigues (SP)
Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279

DEM
11. Maria do Carmo Alves
PR
11.

VAGO

(SE)

(SE)
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PSD

11 Kátia Abreu

Sérgio Petecào (AC)

(TO)

Corregedor do Senado (art. 25 da Resolução n° 20/93)
VAGO
Atualização: 13/09/2013
Notas:
>lo. Mais lUll membro em virtude do caput do art. 23 da Resolução nO20, de 1993.
1. Eleitos na la Reunião do Conselho, realizada em 03.04.2013.
2. O Senador Jayme CamPJs licenciou-se a partir do dia 13.09.2013, nos termos do art. 43, inciso 11, do Regimento Interno, por 122 dias, conforme
Requerimento nO1.047/2013, aprovado em 10.09.2013.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço: Senado Federal - Anexo 11 - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail: scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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3) PROCURADORIA PARLAMENTAR

(Resolução do Senado Federal nO 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
SENADOR

CARGO

Senador Antonio Carlos Rodrigues (PR-SP)

SENADOR
Antonio Carlos Rodrigues (PRlSP)

COORDENADOR

(2)

BLOCO / PARTIDO
(1)

Atualização: 13/09/2013
Notas:
I. Senador Antonio Carlos Rocmgues é designado para ocupar a vaga do PR em 21 .02.20 13
2. O Senador Antonio Carlos Rochigues foi designado Coordenador conforme Ato do Presidente nO34, de 2013, publicado no Boletim Administrativo do
Senado Federal n' 5312, de 12.09.2013.

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

4) PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER

(Resolução do Senado Federal nO 9, de 2013)
SENADOR
Senadora Vanessa Grazziotin (pCdoB-AM)

CARGO
(1)

PROCURADORA
Atualização: 06/03/2013

Notas:
1. Designada pelo Presidente do Senado Federal na sessão de 06.03.2013.

SECRETARIA GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço: Senado F ederal- Anexo II - Térreo
Telefone(s):(61) 3303-5255 Fax:(61) 3303-5260
E-mail: scop@senado.leg.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
lnfonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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5) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL

(Ato da Comissão Diretora nO 05, de 2005 - Resolução do Senado Federal nO 01, de 2005)
SENADOR

CARGO

Senadora Lúcia Vânia (pSDB-GO)

OUVIDORA-GERAL
Atualização: 15/03/2013

SECRET ARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento - SCOP

Endereço: Senado Federal- Anexo II - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mai!: scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www .senado .gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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6) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ

(Resolução do Senado Federal nO 02, de 2001.)

Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE: Senadora Angela Portela (PT-RR) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA) (2)
l' Designação:
2' Designação:
3' Designação:
4' Designação:
5' Designação:
6' Designação:

MEMBROS
PMDB
Pedro Sirnon (RS)

PT
Angela Portela (RR)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

PTB
VAGO

PP
Ciro Nogueira (PI)

PDT
VAGO

PSB
Lídice da Mata (BA)

DEM
Maria do Canno Alves (SE)

PR
VAGO

PSD
Kátia Abreu (TO)

PCdoB
Vanessa Grazziotin (AM)

PV
Paulo Davim (RN)

PRB
Endereço na Internet: http://www.senado .gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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26/02/2003
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11/02/2011
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Eduardo Lopes (RJ)

PSC
Eduardo Arnorim (SE)

PSOL
Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 24/04/2013
Notas:
1. Designada para ocupar a vaga do PC do B, confonne üf.GLPCB nO 004/20 13, datado de 13.03.2013, lido na sessão do Senado Federal de 14.03.2013.
2. Eleitas na 1a Rellllião do Conselho, realizada em 03.04.2013.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço: Senado Federal- Anexo 11 - Térreo
Telefone(s): 3303-4561/3303-5258 Fax:3303-5258
E-mai!: scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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7) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nO 35, de 2009)

Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE: Senador Annando Monteiro (PTB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cyro Miranda (PSDB-GO) (2)

(2)

l' Designação: 23/03/2010
2' Designação: 14/03/2011
3' Designação: 11103/2013

MEMBROS
PMDB
Waldemir Moka (MS)

PT
Delcídio do Amaral (MS)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

PTB
AnTIando Monteiro (FE)

PP
Ivo CassaI (RO)

PDT
VAGO

PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

DEM
José Agripino (RN)

PR
Antonio Carlos Rodrigues (SP)

PSD
Sérgio Petecào (AC)

PCdoB
Inácio Arruda (CE)

(1)

PV
Paulo Davim (RN)

PRB
Eduardo Lopes (RJ)

PSC
Endereço na Internet: http://www.senado .gov.br/atividade/plenario/sf
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Eduardo Amorim (SE)

PSOL
Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 14/03/20 14
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PC do B, conforme Of.GLPCB nO00112013, datado de 13.03.2013, lido na sessão do Senado Federal de 14.03.2013.
2. Eleito na la Reunião do Conselho, realizada em 20.03.20 13.

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

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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8) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nO 14, de 2010)

Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (3)
l' Designação:
2' Designação:
3' Designação:
4' Designação:

MEMBROS
PMDB
Jarbas Vasconcelos (PE)

PT
Paulo Paim (RS)

PSDB
Cícero Lucena (PB)

PTB
VAGO

(2)

PP
Ana Am élia (RS)

PDT
VAGO

PSB
João Capiberibe (AP)

DEM
José Agripino (RN)

PR
VAGO

PSD
Sérgio Petecão (AC)

PCdoB
Vanessa Grazziotin (AM)

PV
Paulo Davim (RN)

PRB
Eduardo Lopes (RJ)
Endereço na Internet: http://www.senado .gov.br/atividade/plenario/sf
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PSC
Eduardo Arnorim (SE)

PSOL
Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 24/04/2013
Notas:
1. Designada para ocupar a vaga do PCdoB, conforme Of.GLPCB nO 005/2013, datado de 13.03.2013, lido na sessão do Senado Federal de 14.03.2013.
2. Em 11.04.2013, vago em virtude de o Senador Sodré Santoro não exercer mais o mandado, devido ao retomo do titular Senador Mozarildo Cavalcanti.
3. Eleitos na la Reunião de 2013, realizada em 16/04/2013.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço: Senado Federal- Anexo 11 - Térreo
Telefone(s):3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.leg.br

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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9) COMISSÃO DO PROJETO JOVEM SENADOR
(Art. 17 da Resolução do Senado Federal nO 42, de 2010, reg ulamentada pelo Ato da Comissão Diretora
nO 07, de 2011)

Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE: Senador Paulo Davim (PV-RN) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(2)

l' Designação: 14/03/201 1
2' Designação: 21/03/20 12
3' Designação: 11/03/2013

MEMBROS
PMDB
Ricardo Fenaço (ES)

PT
Anibal Diniz (AC)

PSDB
Cyro Miranda (GO)

PTB
João Vicente Claudino (PI)

PP
Ciro Nogueira (PI)

PDT
VAGO

PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

DEM
Wilder Morais (GO)

PR
VAGO

PSD
Kátia Abreu (TO)

PCdoB
Inácio Arruda (CE)

(1)

PV
Paulo Davim (RN)

PRB
Eduardo Lopes (RJ)
Endereço na Internet: http://www.senado .gov.br/atividade/plenario/sf
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PSC
Eduardo Arnorim (SE)

PSOL
Randolfe Rodrigues (AP)
Atualização: 24/04/2013
Notas:
1. Designado para ocupar a vaga do PC do B, conforme Of.GLPCB nO 002/2013, datado de 13.03.2013, lido na sessão do Senado Federal de 14.03.2013.
2. Eleitos na la Reunião de 2013, realizada em 17.04.2013.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço: Senado F ederal- Anexo 11 - Térreo
Telefone(s): (61 )3303-5255 Fax:(6l )3303-5260
E-mai!: scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www .senado.gov.br/atividade/plenario/sf
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10) CONSELHO DO PRÊMIO MÉRITO AMBIENTAL
(Resolução do Senado Federal nO 15, de 2012)

Número de membros: 18 titulares
PRESIDENTE: Senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) (2)
l' Designação: 12/09/2012
2' Designação: 11/03/2013

MEMBROS
PMDB
Luiz Henrique (SC)

PT
Jorge Viana (AC)

PSDB
PTB
João Vicente Claudino (FI)

PP
Ivo Cassai (RO)

PDT
PSB
Rodrigo Rollemberg (DF)

DEM
Wilder Morais (GO)

PR
Blairo Maggi (MI)

PSD
Kátia Abreu (IO)

PCdoB
Vanessa Grazziotin (AM)

PV
Paulo Davim (RN)

PRB
Eduardo Lopes (RJ)

PSC
Eduardo Amorim (SE)
Endereço na Internet: http://www.senado .gov.br/atividade/plenario/sf
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PSOL
Randolfe Rodrigues (AP)

Representante da sociedade civil organizada
André Lima

(3)

Pesquisador com produção científica relevante
Paulo Sérgio Bretas de Almeida SaUes

(3)

Representante do setor produtivo ligado ao tema do meio ambiente
Rui Carlos Ottoni

(3)

Atualização: 11107/2013
Notas:
1. Designada para ocupar a vagado PC do B, conforme Of.GLPCB nO003/2013, datado de 13.03.2013, lido na sessão do Senado Federal de 14.03.2013.
2. Eleitos na la Reunião do Conselho, realizada em 24.04.20 13.
3. Designado conforme Of.no 130, de 2013/CMA, datado de 10.07.2013, lido na sessão do Senado Federal da mesma data.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCOP)
Endereço: Senado Federal - Ed. Anexo 11 - Térreo
Telefone(s):3303.5258 Fax:3303.5260
E-mail: scop@senado.gov.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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11) CONSELHO DA COMENDA DORINA GOUVEIA NOWILL
(Resolução do Senado Federal nO 34, de 2013)
Número de membros: 15 titulares

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
l' Designação: 22/08/2013

MEMBROS
PMDB
Luiz Hemique (SC)

(10)

PT
Paulo Paim (RS)

(11)

PSDB
Lúcia Vânia (GO)

(8)

PTB
PP
Ana Amélia (RS)

(6)

PDT
João Durval (BA)

(7)

PSB
Lídice da Mata (BA)

(12)

DEM
Maria do Carmo Alves (SE)

PR
PSD
Kátia Abreu (TO)

(l)

PCdoB
Ináci o Arruda (CE)

(1)

PV
PRB
Eduardo Lopes (RJ)

(2)

PSC
Eduardo Amorim (SE)

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

(9)

(5)
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(4)

Atualização: 06/09/2013
Notas:
I. Designado para ocupar a vaga do pe doB , conforme Of.GSINAR n' 16912013, datado 20.08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 22.08.2013 .
2. Designado para ocupar a vaga do PRB, conforme Of.n' 0235/2013-GSEL, datado 20.08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 22.08.2013.
3. Designada para ocupar a vaga do PSD, conforme Of.n' 0032/20 13-GLPSD, datado 16 .08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 22.08 .2013.
4. Designado para ocupar a vaga do PSOL, conforme Of.GSRR n' 00134/2013, datado 20 .08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 22.08.2013.
5. Designada para ocupar a vaga do DEM, conforme 0f.n'34/20 13-GLDEM, datado 19 .08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 22.08.2013.
6. Designada para ocupar a vaga do PP, conforme 0 f.n'55/20 13-GLDPP, datado 22.08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 23.08.2013.
7. Designado para ocupar a vaga do PDT, conforme Of. n' 11I2013-GLDPDT, datado de 21.08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 26 .08.2013.
8. Designada para ocupar a vaga do PSDB , conforme Of. nO160/20 13-GLPSDB, datado de agosto de 2013 , lido na sessão do Senado Federal de
27.08 .2013.
9. Designado para ocupar a vaga do PSC, conforme nO218/2013, datado de 16.08 .2013 , lido na sessão do Senado Federal de 28 .08 .2013.
10. Designado para ocupar a vaga do PMDB, conforme Of. GLPMDB nO256/2013, datado de 29.08.2013, lido na sessão do Senado Federal de
29.08 .2013.
lI. Designado para ocupar a vaga do PT, conforme Of. GLDPT n' 033/2013, datado de 27.08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 29 .08.2013.
12. Designada para ocupar a vaga do PSB , conforme Of. nO 009112013-GLPSB, datado de 27.08.2013, lido na sessão do Senado Federal de 06.09.2013.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do ParIam ento - SCOP
Endereço: Senado Federal- Ed. Anexo 11 - Térreo
Telefone(s): 3303-5255 Fax:3303-5260
E-mail:scop@senado.leg.br

Endereço na Internet: http://www.senado.gov.br/atividade/plenario/sf
Infonnações: Subsecretaria de Informações - 3303-3325/3572/7279
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COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO
(Resolução n' 1/2006-CN)
Número de membros: 11 Senadores e 33 Deputados

2

COMPOSiÇÃO'
Presidente:
l ' Vice-Presidente:
2' Vice-Presidente:
3' Vice-Presidente:

Senador Lobão Filho (PMDB/MA)8
Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE) 8
ee8

Deputado Guilherme Campos (PSD/SP) 8

Relator do PLDO /2014:
Relator do PLOA / 2014:
Relator da Receita:

Deputado Danilo Forte (PMDB/CE)
Deputado Miguel Corrêa (PT /MG)
Senador Eduardo Amorim (PSC/SE)

Senado Federal
Titulares
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo (PT / PDT / PSB / PCdoB / PRB)
Walter Pinheiro (PT /BA)
1. Eduardo Suplicy (PT/SP)
2. Inácio Arruda (PCdoB/CE)
Anibal Diniz (PT /AC)
3. o
Acir GurÇJacz (PDT/RO)
Lídice da Mata (PSB/BA)
4. Lindberqh Farias (PT/RJ)
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB / PP / PSD)
Lobão Filho (PMDB/MA)
1. Ricardo Ferraço (PMDB/ES)'
2. c e
Ivo Casso I (PP/RO)

I
I
I
I

3. Casildo Maldaner (PMDB/SC)'
Bloco Parlamentar Minoria (PSDB / DEM)
Lúcia Vânia (PSDB/GO)
1. Cícero Lucena (PSDB/PB)4
Wilder Morais (DEM/GO)
2. Jayme Campos (DEM/MT) '"
Bloco Parlamentar União e Força (PTB / PR / PSC)
João Vicente Claudino (PTB/PI)
1.
Eduardo Amorim (PSC/SE)
2.
,
PSOL
Randolfe Rodrigues (PSOLlAP)

Notas:
1- Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nO 212000-CN.
2- Uma vaga acrescida ao Senado Federal e três vagas acrescidas à Câmara dos Deputados nos termos da Resolução
3- Designação na Sessão do Senado Federal de 21-3-2013.

nO 1, de 2012-CN.

4- Designado o Senador Cícero Lucena, como membro suplente, em 3-4-2013 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício n° 10612013, da Liderança
do PSDB.

5- Designados os Senadores Ricardo Ferraço, Francisco Dornelles e Casildo Maldaner, como membros suplentes, em 9-4-2013 (Sessão do Senado
Federal), conforme o Ofício nO 140, de 2013, da Liderança do PMDB.
6- Vago, em 9-4-2013 (Sessão do Senado Federal), nos termos do Ofício nO 63, de 2013, da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
7- Designado o Senador Francisco Dornelles, como membro titular, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, em 16-4-2013 (Sessão do Senado
Federal), conforme o Ofício n° 151, de 2013, da Liderança do PMDB.
8- Mesa eleita em 16-4-2013, conforme Ofício nO 038, de 2013.
9- O Senador Francisco Dornelles deixa de integrar a Comissão, em 8-7-2013 (Sessão do Senado Federal), conforme os Ofícios nOs 210 de 2013, da
Liderança Bloco Parlamentar da Maioria, e 157 de 2013, do Líder do PP, no Senado Federal.
10- O Senador Jayme Campos licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos 11, do Regimento Interno do Senado Federal, por 132 dias, a partir de 13-92013, conforme o Requerimento nO 1.047, de 2013, aprovado na Sessão do Senado Federal de 10-9-2012.

Endereço na Intemel htl p !www senadogovbr/atrvidade/plenario/cn
E-mail.sdcn@Senado.gov.br
In follTlaç<5es (61) 3303-4050
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Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes

PT
Bohn Gass (PT/RS)
Ricardo Berzoini (PT /SP)
Zezéu Ribeiro (PT /BA)
Miquel Corrêa (PT/MG)
Welilo n Prado (PT/MG)

1.
2.
3.
4.
5.

Afonso Florence (PT/BA)
Dalva Figuei redo (PT/AP)
Iriny Lopes (PT/ ES)
Jo rqe Biltar (PT/RJ)
José Ai rlon (PT/CE)

PMDB
Danilo Forte (P MDB/C E)
Leonardo Quinlão (PMDB/MG)
Marçal Filho (P MDB/MS)
Nilda Gondim (PMDBIPB)
Rose de Freilas (PMDB/ES)

1. André Zacharow (PM DB/PR)
2. Genecias Noro nha (PM DB/CE) '
3. Pedro Novais (PM DBlMA)
4. José Prianle (PM DB/PA)"
5. Osvaldo Re is (P MDBlTOl'

PSDB
Bruno Araújo (PSDB/PE)
DominÇJos Sávio (PSDBlMG)
Ruy Carneiro (PS DBlPB)

1. Ra imundo Gomes de MaIos (PSDB/CE)
2. Carlos Brandão (PSDB/M A) ,
3.

PP
Carlos Maqno (PP/RO)
Nelson Meurer (PP/PR)
Roberlo Teixei ra (PP/PE)

1. Missionário José Olimpio (PP/SP)
2. Roberto Britto (PP/BA)
3. Dilceu Sperafico (PP/PR) ,

DEM
Claudio Cajado (DEM/BA)
Efraim Fi lho (DEM /PB)
Mandelta (DEM/MS)

1. Alexandre Leile (DEM/SP) '
2.
3.

PSD
Armando Verqílio (PS D/GO)
Guilherme Campos (PSD/SP)
Júlio Cesar (PSD/PI)

Weverton Rocha PDT/MA

I Nillon Capixaba (PTB/RO)
I Andre Moura (PSC/SE)
I Evandro Milhomen (PCdoB/AP)
I Lourival Mendes (PTdoB/MA)
Endere ço na Intemel htt p:lwww se nad o. Qov .b rfal ividad elpl enari o/m
E-mail : sdcn@!senado.Qov.br
Info rm açõ es: (61 ) 3303-405 0

1. Ademi r Camilo (PSD/MG)
2. Homero Perei ra (PSD/MT)
3. Junji Abe (PSD/SP)
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Notas:
1- Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nO 212000-CN.
2- Designado o Deputado Raimundo Gomes de Matos, como membro suplente, em 27-3-2013 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO 34512013,
da Liderança do PSDB.
3- Designado o Deputado Carlos Brandão, como membro suplente, em 2-4-2013 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO 353/2013, da Liderança
do PSDB.
4- Designados os Deputados José Pirante e Osvaldo Reis, como membros suplentes, em 2-4-2013 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO
32712013, da Liderança do PMDB.
5-Designado o Deputado Dilceu Sperafico, como membro suplente, em 11-4-2013 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO 174/2013, da
Liderança do PP.
6-Designado o Deputado Gonzaga Patriota, como membro titular, em substituição ao Deputado Dr. Ubiali, em 18-4-2013 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nO 6512013, da Liderança do PSB.
7- Designado o Deputado Genecias Noronha, como membro suplente, em substituição ao Deputado Giroto, em 21-5-2013 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nO 57512013, da Liderança do PMDB.
8- Designado o Deputado Alexandre Leite, como membro suplente, em vaga existente, em 3-7-2013 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO
18312013, da Liderança do DEM.
9- Designado o Deputado Edmar Arruda, como membro suplente, em substituição ao Deputado Ricardo Arruda, em 16-8-2013 (Sessão do Senado
Federal), conforme o Ofício nO 258, de 2013, da Liderança do PSC.

Secretária: Maria do Socorro de L. Dantas
Telefones: (61) 3216-6892/3216-6893
Fax: (61) 3216-6905
E-mail: cmo@Camara.gov.br
Local: Câmara dos Deputados, Anexo Luis Eduardo Magalhães (Anexo 11), Ala "C· - Sala 08 - Térreo
Endereço na Internet: www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/ema

Endereço na Inte mel htl p /w"ww senadogovbr/abvidade/pl enario/cn
E-mail . sdcn@ enado.gov.br
In follllaçóes (61) 3303-4050

Setembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 19

64899

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO
Relator do PLDO /2014: Deputado Danilo Forte (PM DB/CE)
Relator do PLOA /2014: Deputado Miguel Corrêa (PT/MG)
Relator da Receita: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE)
RELATORES SETORIAIS DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2014
ÁREA TEMÁTICA

RELATOR SETORIAL

I - Infraestrutura

Senador Acir Gurgacz (PDT/RO)

11- Saúde

Deputado Marçal Filho (PMDB/MS)

III-Integração Nacional e Meio Ambiente

Deputado Aelton Freitas (PR/MG)

IV - Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Esporte

Senador Wilder Morais (DEM/GO)

V - Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Deputado Weliton Prado (PT /MG)

VI - Fazenda, Desenvolvimento e Turismo

Deputado Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE)

VII - Justiça e Defesa

Deputado Nelson Meurer (PP/PR)

VIII - Poderes do Estado e Representação

Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES)

IX - Agricultura e Desenvolvimento Agrário

Senador João Vicente Claudino (PTB/PI)

X - Trabalho, Previdência e Assistência Social

Deputado Junji Abe (PSD/SP)

Endereço na Intemet. http.Nówwsenado.gov.br/alividade/plenario/cn
E-mail.sdcn@!senado.gov.br

Infollllaçóes (61) 3303-4050
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO

I - COMITÊ DE AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CFIS

COMPOSiÇÃO
Coordenador: Deputado Efraim Filho (D EM/PB)
Senado Federal
Bloco / Partido
PSOL
PSDB
PT

Membros
Randolfe Rodriques (PSOUAPl
Lúcia Vânia (PSDB/GO)
Anibal Diniz (PT/AC)
Câmara dos Deputados

Bloco I Partido
PSD
PP
PSDB
DEM
PT
DEM
PMDB
PDT

Membros
Ademir Camilo (PSD/MGl
Carlos Maqno (PP/ROl
Domingos Sávio (PSDB/MG)
Efraim Filho (DEM/PBl
Iriny Lopes (PT/ESl
Mandetla (DEM/MS)
Rose de Freitas (PMDB/ESl
Sebastião Bala Rocha (PDT/APl

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO

11 - COMITÊ DE AVALIAÇÃO DA RECEITA - CAR
COMPOSiÇÃO

Coordenador: Senador Eduardo Amorim (PSC/SE)

Senado Federal
Bloco / Partido
PP
PSC
PCdoB

Membros
Ivo Casso I (PP/ROl
Eduardo Amorim (PSC/SEl
Inácio Arruda (PCdoB/CE)
Câmara dos Deputados

Bloco I Partido
PT
PMDB
PSB
PSD
PDT
PSC
PCdoB
PSDB

Membros
Ricardo Berzoini (PT/SPl
Pedro Novais (PMDB/MA)
Severino Ninho (PSB/PEl
Júlio Cesar (PSD/PI)
Weverton Rocha (PDT/MA)
Ricardo Arruda (PSC/PRl
Evandro Milhomen (PCdoB/APl
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COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO

111 - COMITÊ DE AVALIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS E SERViÇOS COM INDíCIOS DE
IRREGULARIDADES GRAVES - COI

COMPOSiÇÃO

Coordenador:

Deputado Afonso Florence (PT/BA)

Senado Federal
Bloco I Partido
PMDB
PTB
PSB

Membros
Casildo Maldaner (PMDB/SCl
João Vicente Claudino (PTB/PI)
Lídice da Mata (PSB/BA)
Câmara dos Deputados

Bloco / Partido
PT
PMDB
PR
PSD
PSB
PTdoB
PT
PSDB

Membros
José Airton (PT/CEl
Leonardo Quintão (PMDBlMG)
José Rocha (PR/BA)
Armando Verqílio (PSD/GOl
Gonzaga Patriota (PSB/PE)
Lourival Mendes (PTdoBlMA)
Afonso Florence (PT/BAl

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO
IV - COMITÊ DE ADMISSIBILIDADE DE EMENDAS - CAE

COMPOSiÇÃO
Coordenador:

Deputado Roberto Teixeira (PP/PE)

Senado Federal
Bloco / Partido
PMDB
DEM
PT

Membros
Ricardo Ferraço (PMDB/ES)
Wilder Morais (DE M/GOl
Walter Pinheiro (PT/BA)
Câmara dos Deputados

Bloco / Partido
PT
PMDB
PR
PV
PPS
PTB
PSD
PP

Membros
Zezéu Ribeiro (PT/BA)
José Priante (PMDB/PA)
Wellinqton Roberto (PR/PBl
Fábio Ramalho (PV/MG)
Sandro Alex (PPS/PR)
Alex Canziani (PTB/PRl
Homero Pereira (PSD/MT)
Roberto Teixeira (PP/PE)
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COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - CMMC
(Criada pela Resolução nO 4/2008-CN)

Número de membros: 13 Senadores e 13 Deputados 21
COMPOSiÇÃO
Presidente :
Vice-Presidente :
Relator:

Senadora Vanessa Grazziotin 15. 20
Deputado Fernando Ferro 15, 20 e27
Deputado Sarney Filho 16, 20 e 27

e27

Instalação: 27-2-2013

15

, 20 e 27

Senado Federal
Titulares
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo (PT I PDT I PSB I pedoB I PRB)
Jorqe Viana (PT/AC1 7
1 . Wellinqton Dias (PT/PIl'
Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM) 7. 13 e 17
2 . Lindbergh Farias (PTlRJ)'
Blairo Maqqi (PR/MTl 7 . • '.20
3 . Antonio Carlos Valadares (PSB/SEl 7
Cristov am Buarque (PDT/DF) 7
4 . 7 e 17
5 . 22
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB I PP I PSD)
Sérgio Souza (PMDB/ PR) , . 14 e 29
1 . Vital do Régo (PMDB/PB)' .29
Eduardo Braqa (PMDBlAM) , .29
2 . Romero Jucá (PMDB/RR), .29
3 . o e L"
Ciro Nogueira (PP/PI) '.11, 12.29
4 . 3 , 19 e29
Sérqio Petecão (PSD/AC),, 1• • 29
Bloco Parlamentar Minoria (PSDB IDEM)
Alov sio Nunes Ferreira (PSDB/SPl 2
I 1 . 2 e24
Wi Ider Morais (DEMlG O) " , •• 2'
I 2 . Jay me Campos (DEM/MT)' 10.2S e30

..
I

I

.-

I

I

João Vicente Claudino

I

Randolfe Rodrigues (PSOUAP)' .29

Notas:
1- V aga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nO 212000-CN .
2- Designados os Senadores Aloy sio Nunes Ferreira e C y ro Miranda em 18-2-2011 (Sessão do Senado Federal), conforme Oficio nO 3512011 , da
Liderança do PSOB.
3- Designados os Senadores Ricardo Ferraço, Eduardo Braga , Pedro Simon , Sérgio Petecão, V ital do Rêgo, Romero Jucá, Renan Calheiros e Wilson
Santiago em 18-2-2011 ( Sessão do Senado Federal) , conforme Ofício nO 47/2011 , da Liderança do PMDB.
4- Designado o Senador João V icente Claudino em 2-3-2011 ( Sessão do Senado Federal), conforme Oficio nO 55/2011 , da Liderança do PTB .
5- Designado o Senador Randolfe Rodrigues em 2-3-2011 ( Sessão do Senado Federal) , conforme Oficio nO 65/2011 , da Liderança do PSOL.
6- Designados os Senadores Kátia A breu e Jayme Campos em 22-3-2011 ( Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO 2612011 , da Lideran ça do
DEM.
7- Designados Senadores Jorge Viana, João Pedro , Blairo Magi, Cristovam Buarque , Wellington Dias, Lindbergh Farias, A ntonio Carlos Valadares e
V anes sa Grazziotin em 22-3-2011 (Sessão do Senado Federal), conforme Oficio nO 3412011 , da Liderança do Bloco de A poio ao Governo.
8- Em 28-3-2011 (Sessão do Senado Federal) , foi lido o Ofício nO 7012011 , da Liderança do PTB, cedendo prov isoriamente, ao PP, a v aga de
suplente .
9- Desi!;1lado o Senador Ciro Nogueira , para vaga cedida pelo PT8, em 29-3-2011 ( Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO 21/2011 , da
Liderança do PP .
10- Designado o Senador Jayme Campos, como membro titular, em substituição à Senadora Kátia Abreu , e o Senador José A gripino , como membro
suplente, em substituição ao Senador Jay me Campos, em 5-4-2011 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO 32/2011 , da Liderança do DEM.
11- Em 27-4-2011 (Sessão do Senado Federal), foi lido o Ofício nO 115/2011 , da Liderança do PMD8, comunicando a retirada do nome do Senador
Pedro Simon.
12- Designado o Senador Ciro Nogueira em 28-4-2011 (Sess ão do Senado Federal), conforme Oficio nO 130/2011 , da Liderança do PMDB .
13- V ago em razão da reassunção do titular, Senador A lfredo Nascimento, em 7-7-2011 .
14- Designado o Senador Sér gi o Souza em 25-8-2011 ( Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nO23612011 , da Liderança do PMDB .
15- Comissão instalada em 30-8-2011 (Sessão do Senado Federal); eleitos Presidente e Vice-Presidente, conforme Ofício nO 112011-CMMC.
16- Ofício nO 6/2011-CMMC, publicado no DSF de 22-9-2011.
17- Designada a Senadora Vanessa Grazziotin em 20-10-2011 (Sessão do Senado Federal), conforme Oficio nO 13012011 - GLD8AG, da Lideran ça
do Bloco de Apoio ao Governo .
18- Em 1-11-2011 ( Sessão do Senado Federal), foi lida comunicação do Senador Sérgio Petecão, informando a sua filiação ao Partido Social
Democrático - PSD.
19- Em 8-11-2011 , vago em virtude de o Senador Wilson Santiago (PMD8/PB) ter deix ado o mandato.
20- Comissão instalada em 10-4-2012, eleitos Presidente, Vice-Presidente e Relator, conforme Ofício nO 212012-CMMC.
21- Duas v agas acrescidas ao Senado Federal e duas v agas acrescidas à Câmara dos Deputados nos termos da Resolução nO 1, de 2012-CN.
22- V aga acrescida nos termos da Resolução nO 1, de 2012-CN .
23- O Senador 81airo Maggi licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos I e 11, do Regimento Interno do Senado Federal, por 130 dias, a partir de 9-82012, conforme os Requerimentos nOs 724 e 725, de 2012, aprovados na Sessão do Senado Federal de 7-8-2012 .
24- Lido na Sessão do Senado Federal de 9-8-2012 o Ofício n° 135, da Liderança do PSDB, comunicando a retirada do nome do Senador Cyro
Miranda como membro suplente.
25- Designado o Senador Wilder Morais, como membro titular, em substituição ao Senador Jayme Campos, em 7-11-2012 ( Sess ão do Senado
Federal) , conforme Ofício nO 76/ 2012, da Liderança do DEM no Senado Federal.
26- Senador Blairo Maggi reassume o cargo de senador, em 17.12.2012, após licença (Of. GSBMAG nO 06812012) .
27- Comissão instalada em 2 7-2-2013, eleitos Presidente Senadora Vanessa Grazziotin, V ice-Presidente Deputado Fernando Ferro e Relator
Deputado Sarney Filho , conforme Oficio nO 312013-CMMC, lido na Sessão do Senado Federal de 4-3-2013.
28- Desi!;1lado o Senador Jayme Campos , como membro suplente, em substituição ao Senador José Agripino, em 7-3-2013 (Sessão do Senado
Federal) , conforme o Ofício nO 12, de 2013, da Liderança do Democratas - DEM .
29- Ratificadas as indicações constantes nos oficios nOs 54, 32 e 78, todos de 2013, das Lideran ças do Bloco Parlamentar União e Força , Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL e do Bloco Parlamentar da Maioria , respectivamente, em 22-3-2013 (Sessão do Senado Federal).
30- O Senador Jay me Campos licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos 11, do Regimento Interno do Senado Federal, por 132 dias, a partir de 13-92013, conforme o Requerimento nO 1.047, de 2013, aprovado na Sessão do Senado Federal de 10-9-2012.
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Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes

Fernando Ferro
Márcio Macêdo

, 9 e 10

PSD
Hugo Napoleão (PSD/PI) 14 e

15

I

14

Ricardo Tripoli (PSDB/SP)

2 , 11 e 13

Gladson Cameli (PP/AC) 2 e

20

Rodrigo Maia (DEM/RJ) 2
Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG) 2

~. ::

PSDB
1 . Antonio Carlos Mendes Thame (PSDB/SP)
PP
I 1 . Luís Carlos Helnze (PP/RS) 2 e LU

I

2 e 13

DEM
I 1. 2 e B
PR
e 18 I 1. 2 ,12 e 18
PSB

Glauber Braga (PSB/RJ) 2 e 11
Giovani Cherini (PDT/RS) 2
16

Jandira Feghali (PCdoB/RJ)2e3

16

Arnaldo Jardim (PPS/SP)

4

Notas:
1- Vaga destinada ao rodízio, nos termos da Resolução nO 2/200Q-CN .
2- Designados os Deputados Fernando Ferro, Márcio Macêdo, Mendes Ribeiro Filho, Moacir Micheletto, Antonio Carlos Mendes Thame, José Otáv io
Germano, Rodrigo Maia, A nthony Garotinho, Luiz Noé, Giovani Cherini, Alfredo Sirkis, Jandira Feghali , Francisco Praciano, Leonardo Monteiro, Celso
Maldaner, Ricardo Tripoli, Rebecca Garcia, Walter Ihoshi, Paulo César, Domingos Neto, Miro Teixeira e Sarney Filho, em 22-3-2011 ( Sessão do
Senado Federal) , conforme Ofício n O 300/2011 , do Presidente da Câmara dos Deputados .
3- Em 22-3-2011 , vaga de membro titular destinada ao PTB, cedida ao PCdoB .
4- Cedida v aga ao PPS, e Designado o Deputado Arnaldo Jardim, em 5-4-2011 (Sessão do Senado Federal) , conforme Ofício nO 12312011 , da
Liderança do PTB .
5- V ago em razão do afastamento do Deputado Mendes Ribeiro Filho em 23-8-2011 , nos termos do art. 230 do Regimento Interno da Câmara cios
Deputados.
6- Designado o Deputado V aldir Colatto, em substituição ao Deputado Mendes Ribeiro Filho, em 21-9-2011 ( Sessão do Senado Federal) , conforme
Oficio nO 1043/2011 , da Liderança do PMDB.
7- V ago em razão do desligamento do Deputado Domingos Neto, em 22-9-2011 (Sessão do Senado Federal ), conforme Ofício OF .B/130/11 , da
Liderança do Bloco PSB, PTB e PCdoB .
8- Em 3-1-2012, v ago em razão do afastamento do Deputado Walter Ihoshi ( PSD/SP) , nos termos do artigo 230, § 2 °, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados .
9- Em 30-1-2012, vago em razão do falecimento do Deputado Moacir Micheletto (PMDB/ PR ) , nos termos do art . 238, inciso I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.
10- Em 16-3-2012 ( Sessão do Senado Federal), foram desi91ados os Deputados André Zacharow, como membro titular, e Adrian , como membro
suplente, conforme Ofícios nO s 18412012 e 18312012, ambos da Liderança do PMDB .
11- Em 9-4-2012 (Sessão do Senado Federal) , foi designado o Deputado Antonio Imbassahy, em substituição ao Deputado A ntonio Carlos Mendes
Thame, conforme Ofício nO 401/2012, da Liderança do PSDB .
12- Em 12-4-2012 ( Sessão do Senado Federal) , foi designado o Deputado Bernardo Santana De Vasconcellos, em substituição ao Deputado Dr.
Paulo César, conforme Oficio nO 22412012 , da Lideran ç a do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB .
13- Em 22-5-2012 ( Sessão do Senado Federal ), foi designado, como membro titular, o Deputado Ricardo Tripoli, em substituição ao Deputado
A ntonio Imbassahy; e como membro suplente, o Deputado Antonio Carlos Mendes Thame, em substituição ao Deputado Ricardo Tripoli, conforme os
Oficios nos 535 e 536, de 2013, da Liderança do PSDB.
13- Em 12-7-2012 ( Sessão do Senado Federal), foi designado o Deputado Glauber Braga, como membro suplente, conforme Ofício nO 117/2012, da
Liderança do PSB .
14- V aga acrescida nos termos da Resolução nO 1, de 2012-CN .
15- Em 7-8-2012 ( Sessão do Senado Federal), foi designado o Deputado Hugo Napoleão, como membro titular, conforme Ofício nO 812, de 2012 , do
Líder do PSD.
16- Designado como membro titular o Deputado Sarney Filho, em substituição ao Deputado Alfredo Sirkis e, como membro suplente, o Deputado
A lfredo Sirkis, em substituição ao Deputado Sarney Filho, em 4-3-2013 ( Sessão do Senado Federal) , conforme Ofícios nOs 30 e 31 , de 2013, da
Liderança do PV.
17- Designado o Deputado Glauber Braga, como membro titular, em substituição ao Deputado Luiz Noé , e a Deputada Janete Capiberibe , como
membro suplente, em substituição ao Deputado Glauber Braga, em 12-3-2013 (Sessão do Senado Federal) , conforme o Ofício nO 31 , de 2013, da
Liderança do Partido Socialista Brasileiro - PSB.
18- Designado o Deputado Bernardo Santana de V asconcellos, como membro titular , em substituição ao Deputado Anthony Garotinho , em 20-3-2013
(Sessão do Senado Federal) , conforme o Ofício nO 126, de 2013, da Liderança do PR o
19- Vago em v irtude do desligamento do Deputado Francisco Praciano ( PT/AM ), em 4-4-2013 (Sessão do Senado Federal) , conforme Ofício nO 294,
de 2013, da Liderança do PT.
20- Designado o o Deputado Gladson Cameli , como membro titular, em substituição ao Deputado José Otáv io Germano; e o Deputado Luís Carlos
Heinze, como membro suplente, em substituição à Deputada Rebecca Garcia, em 4-6-2013 ( Sessão do Senado Federal), conforme o Ofício nO 278,
de 2013, da Liderança do PP .
21- Designado o Deputado Colbert Martins, como membro suplente, em substituição ao Deputado Celso Maldaner, em 9- 7-2013 ( Sessão do Senado
Federal) , conforme o Ofício nO 634, de 2013, da Liderança do PMDB.
Secl"etário: José Francisco B. de Carvalho
Telefone: (61 ) 3303-3122
E-maU: mudancasclimaticas@senado .gov.br
Local : Senado Federal , Anex o 11, Bloco A, Ala Alex andre Costa - Sala 15 - Subsolo
Endel"eço na Internet : www.senado .gov .br/atividade/comissoes/comissao .asp?origem=CN&com=1450
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COMISSÃO MISTA REPRESENTATIVA DO CONGRESSO NACIONAL NO FÓRUM INTERPARLAMENTAR
DAS AMÉRICAS - FIPA
(Criada pela Resolução nO 212007-CN)

Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados

1

COMPOSiÇÃO
Presidente:
Vice-Presidente: - - - - - - - - - - - - - -

Senado Federal
Suplentes
Titulares
Bloco de Apoio ao Governo PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB)
1.

2.
3.
4.
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSD)
Roberto Requião (PMDBlPR) '
1.

2.

Wilder Morais (DEM/GO)

j

3.
Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
1. Jayme Campos (DEM/MT)"

b

2.
Bloco Parlamentar Uni!lo e Força (PTB/PRlPSC)
1.

.

2.
PSOL
Randolfe Rodrigues (PSOL/AP) 4
Notas:

1· Uma vaga acrescida ao Senado Federal e uma vaga acrescida à Câmara dos Deputados nos termos da Resolução
2· Vaga destinada ao rodrzio, nos termos da Resolução nO2/2000-CN.

nO1, de 2012·CN.

3· Designado, como membro titular, o Senador Wilder Morais e, como membro suplente, o Senador Jayme Campos, em 21-3-2013 (Sessão do
Senado Federal), conforme o Offcio nO18, de 2013, da Liderança do DEM.
4· Designado, como membro titular, o Senador Randolfe Rodrigues, em 21-3-2013 (Sessão do Senado Federal), conforme o Offcio nO41, de 2013, da
Liderança do PSOL.
5- Designado o Senador Roberto Requião, como membro titular, em 25-3-2013 (Sessão do Senado Federal), de conformidade com o Ofício nO129 de
2013, da Liderança do PMDB.
6- O Senador Jayme Campos licenciou-se, nos termos do art. 43, incisos 11, do Regimento Interno do Senado Federal, por 132 dias, a partir de 13-92013, conforme o Requerimento nO 1.047, de 2013, aprovado na Sessão do Senado Federal de 10-9-2012.

Câmara dos Deputados
Titulares

Endereço na Intemet: http:lwv'iwse nado .gov .br/atividad e/plenari o/cn
E-mail : sdcn@tsenado .gov .br
InfollTl açOes: (61) 3303-4050
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COMISSÃO MISTA DE CONTROLE DAS ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA - CCAI
(Art. 60 da Lei

nO

9.883/1999)

COMPOSiÇÃO
Presidente: Deputado Nelso n Pelleg rin'no 4
Vice-Presidente: Senador Ricardo Ferraço 4
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

LíDER DA MAIORIA

LíDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MAIORIA

José Guimarães (PT ICE)
LíDER DA MINORIA
Nilson Leit1lo (PSDB/MT)
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL
Nelson Pellegrino (PT/BA)

Eunlcio Oliveira (PMDB/CE)

1

LíDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MINORIA
Mário Couto (PSDB/PA)

2

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
Ricardo Ferraço (PMDB/ES)

3

(A.tuall za da em 1004 201 3)

Notas:
1- Em 01.02.2013, o Senador Eunício Oliveira é designado Líder do Bloco Parlamentar da Maioria para o biênio 2013-2014, conforme Df. GLPMDB
nO00912013.
2- Em 01 .02 .2013, foi lido expediente comun icando a indicação do Senador Mário Couto como Líder do Bloco Parlamentar da Minoria .
3- Em 27.02.2013, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal elegeu o Senador Ricardo Ferraço como Presidente do

colegiado (D F. nO00112013 - CR E).
4· O Deputado Nelson Pellegrino assumiu a presidência em 10.04.20 13, conforme alternância estabelecida na 1" Reunião da Canissão, realizada em
18.08.2001 . Na mesma reunião, o Senador Ricardo Ferraço assumiu a vice-presidência .

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apolo a Conselhos e Órgãos do Par1amento (SCOP)
Senado Federal-Anexo 11- Térreo
Telefones: (61) 3303-4561/3303-5258
E-mail: scop@senado.gov.br
Endereço na Internet: www.senado.gov.br/ccai

Endereço na Intemet. httpNw..wS enado.gov .b r/atividade/plenario/cn
E-mail .s dcn@Senado .gov .br
In fonmaçóe s. (61) 3303-4050
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COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS
ATO DO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL N° 15, DE 2012
Constitui Comissão
destinada a elaborar, em
infraconstitucional quanto à
manter a Defensoria Pública

Mista Especial prevista no ar! 3° da Emenda Constitucional nO 69, de 2012,
sessenta dias, os projetos de lei necessários à adequação da legislação
transferência, da União para o Distrito Federal , das atribuiçOes de organizar e
do Distrito Federal.
Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:
Senado Federal

Suplentes
Titulares
Bloco Parlamentar da MaioriaJPMDB/PP/PSD/PV) ,
Vital do Rêqo (PMDB/PB) ,
1. Francisco Dornelles (PP/RJ) '
Eunício Oliveira (PMDB/CE)'
2. Garibaldi Alves (PMDB/RN)'
3.6 e 11
Clésio Andrade (PM DBlMG) 5
Bloco de Apoio ao Governo (PTlPDTlPSB/PCdoB/PRBj
Rodriqo Rollemberq (PSBlDF) '
1. Pedro Taques (PDT/MT)'
Cristovam Buarque PDT/DF),
2. Antonio Carlos Valadares (PSB/SE)
Paulo Paim (PT/RS I "
3. Eduardo Suplicy (PT/SP)
Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEMI
1. 6 e 10
I Cyro Miranda (PSDB/GO)'
I Wilder Moraes (DEM/GO)'"
2.
Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PRlPSC)
I Alfredo Nascimento (PR/AM) ,
1. Eduardo Amorim (PSC/SE)'
2. João Vicente Claudino (PTB/PI)'
I Gim (PTBIDF)'
PSD
2, 8, 9 e 12
Sérgio Petecão (PSD/AC) 2
I 1.

.

I
I
I
I

Notas:

1- Conforme Ofícios

n Os

1.815 e 1.816, de 2012-SF, o Bloco Parlamentar da Maioria e o Bloco de Apoio ao Governo dispõem de mais uma vaga, que deve

ser compartilhada, sendo uma de titular e uma de suplente.
2· Em 17-9-2012 (Sessão do Senado Federal), designados os Senadores Cyro Miranda, Clovis Fecury, Rodrigo Rollemberg, Cristovam Buarque, Pedro
Taques e Sérgio Petecão para integrarem como titulares; e a Senadora Kátia Abreu para integrar, como suplente, nos termos dos Ofícios nOs 60, 34, 74 e
25, de 2012, das Lideranças dos respectivos partidos.
3· Em 19·9·2012 (Sessão do Senado Federal), designados os Senadores Alfredo Nascimento e Gim, como membros titulares, e os Senadores Eduardo
Amorim e João Vicente Claudino, como membros suplentes , nos termos do Ofício nO 13412012, do Bloco Parlamentar União e Força .
4· Vaga destinada ao rodízio, nos termos do art. 1O-A do Regimento Comum do Congresso Nacional.
5- Em 20-9-2012 (Sessão do Senado Federal), designados os Senadores Vital do Rêgo, Eunício Oliveira e Clésio Andrade, como membros titulares, e os
Senadores Francisco Dornelles, Garibaldi Alves e Tomás Correia, como membros suplentes, nos termos dos Ofício nO 306/2012, do Bloco Parlamentar da
Maioria .
6- Em 25-9-2012 (Sessão do Senado Federal), designado o Senador Wilder Moraes, como membro titular, em substituição ao Senador Clovis Fecury, e o
Senador Clovis Fecury, como membro suplente, nos termos dos Ofício nO 5012012, da Liderança do DEM.
7- Em 25-9-2012 (Sessão do Senado Federal), designado o Senador Paulo Paim , como membro titular, em substituição ao Senador Pedro Taques, e os
Senadores Pedro Taques, Antonio Carlos Valadares e Eduardo Suplicy, como membros suplentes, nos termos dos Ofício nO120/2012, do Bloco de Apoio
ao Governo.
&- Em 2-10-2012, a Senadora Kátia Abreu licenciou-se nos termos do art . 43, inciso 11, do Regimento Interno do Senado Federal , por 121 dias, a partir de
2-10-2012, conforme RQS nO86912012, deferido na sessão de 1°-10-2012.
9· Em 16-10-2012 (Sessão do Senado Federal), designa o Senador Marco Antônio Costa, como membro suplente, em substitui ção à Senadora Kátia
Abreu, nos termos dos Ofício nO 5912012, da Liderança do PSD no Senado Federal.
10- Vago em razão da reassunção do titular, Senador João Alberto Souza, em 5-11-2012 .
11- Vago em virtude de o Senador Tomás Correia não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Valdir Raupp, em 15-11-2012.
12· Vago em virtude de o Senador Marco Antônio Costa não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senadora Kátia Abreu, em 31-1-2013.

Endereço na Intemel: http :lwww.se nado .govbr/atividade/plenario/m
E-mail : sclcn@Senado .gov.br
Inform aç6es: (61 ) 3303-4050
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Câmara dos Deputados
Titulares

Suplentes

PT
PMDB
Leandro Vilela
Luiz Pitiman

1. Geraldo Resende
2. Sandro Mabel

PP
Roberto Britto

11.Toninho Pinheiro

1

1

DEM
Augusto Coutinho 1

1

1. Joilo Bittar 1

PR
PSB
PDT
Bloco Parlamentar
Au usto Carvalho

1.

PTB
Notas:
1· Em 14·11·2012 (Sessão do Senado Federal), designados os Deputados Leandro Vilela, Luiz Pitiman, Roberto Britto, Augusto Coutinho e Augusto
Carvalho, para integrarem como titulares ; e os Deputados Geraldo Resende, Sandro Mabel, Toninha Pinheiro e João Bittar para integrarem, como
suplentes, nos termos do Ofício nO2.066, de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados.

Coordenação de Comissões Especiai s, Temporárias e Parlamentares de Inquérito· COCETI
Diretor: Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone: (61) 3303-3490/3303-3514
E-mail: sscepi@senado.gov.br

Endereço na Inteme!. http NMw senado.gov .b r/atividade/p lenario/cn
E-mail : sdcn@Senado .gov .br
Infollll açó es: (61) 3303-40 50
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ATO CONJUNTO N" 1, DE 2013, DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Cria Comissão Mista destinada a elaborar, em sessenta dias, proposta de reforma do Regimento
Comum do Congresso Nacional.

Presidente:
Vice-Presidente:
Relator:

Deputado Cândido Vaccarezza
Senador Flexa Ribeiro 1
Senador Romero Jucá 1

1

Instalação: 12-3-2013 1
Prazo Final: 11-5-2013
Prazo Final Prorrogado: 11-7-2013 2
Prazo Final Prorrogado: 9-9-2013 3
Prazo Final Prorrogado: 23-12-2013 4
Senado Federal
Romero Jucá (PMDB/RR)
Lobão Filho (PMDB/MA)
Flexa Ribeiro (PSDB/PA)
Walter Pinheiro (PT/BA)
Jorge Viana (PT/AC)
Ana Amélia (PP/RS)

Cãmara dos Deputados
Cândido Vaccarezza (PT/SP)
Osmar Serraglio (PMDB/PR)
Bruno Araújo (PSDB/PE)
Mendonça Filho (DEM/PE)
Júlio Delgado (PSB/MG)
Jô Morais (PCdoB/MG)

Notas:
1234·

Comissão instalada em 12-3-2013, eleitos Presidente, Vice-Presidente e Relator, conforme Ofício nO112013-CMRRC.
Nos termos no Ato Conjunto nO 3, de 13 de maio de 2013.
Nos termos no Ato Conjunto n° 6, de 16 de julho de 2013 .
Nos termos no Ato Conjunto n° 8, de 9 de setembro de 2013.

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito - COCETI
Diretor: Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone: (61) 3303-3490/3303-3514
E-maU: sscepi@senado.gov.br

Endereço na Intemel: http:lwwwsenadogovbr/alividadelplenario/m
E-mail : sdm@Senado .gov .br
Informaç6es : (61 ) 3303-4050
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ATO CONJUNTO N" 2, DE 2013, DOS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL E DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Cria Comissão Mista destinada a consolidar a legislação federal e a regulamentar dispositivos da Constituição
Federal.

Presidente:
Relator:

Deputado Cândido Vaccarezza 1
Senador Romero Jucá 2
Instalação: 2-4-2013
Prazo Final: 30-9-2013

Cãmara dos Deputados
Cêndido Vaccarezza (PTfSP)
Edinho Araújo (PMDBfSP)
Eduardo Barbosa (PSDBfMG)'
Serqio Zveiter (PSDfRJ)
Arnaldo Jardim (PPSfSP)
Miro Teixeira (PDTfRJ)

Senado Federal
Romero Jucá (PMDBfRR)
Vital do Rêgo (PMDBfPB)
Jorqe Viana (PT fAC)
Pedro Taques (PDTfMT)
Aloysio Nunes Ferreira (PSDBfSP)
António Carlos RodriQues (PRfSP)

o

Notas:

o

zo

1 - Alínea "a" do inciso I do art.
do Ato Conjunto nO 2, de 2013 .
2· Comissão instalada em 2·4·2013, designado o Senador Romere Jucá como Relator, conforme Ofício nQ 001, de 2013, da Presidência desta Comissão.
3· Designado o Deputado Eduardo Barbosa, em substituição ao Deputado Carlos Sampaio, nos termos do Ato Conjunto nO4, de 21 de maio de 2013.

4 - Prazo recontado em virtude do disposto no § Z' do art . 57 da Constituição Federal.
5 - Acrescentado um membro do Senado Federal e um membro da Câmara dos Deputados, nos termos do Ato Conjunto n° 7, de 2013 .

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito· COCETI
Diretor: Dirceu Vieira Machado Filho
Telefone: (61 ) 3303-3490 /3303-3514
E-mail: sscepi@senado .gov.br

Endereço na Inlemel: htlp :lwww se nadogov br/alividade/p lenario/cn
E-mail : sclcn@Senadogov .br
Inform aç6es: (61 ) 330 3-4050

2
4
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CONSELHOS E ÓRGÃO
CONSELHO DA ORDEM DO CONGRESSO NACIONAL
(Criado pelo Decreto Legislativo nO 70/1972)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato n" 1/1973-CN)

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

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE

PRESIDENTE

Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN)

Renan Calheiros (PMDB-AL)

1° VICE-PRESIDENTE

1" VICE-PRESIDENTE

André Vargas (PT-PR)

Jorge Viana (PT-AC)

2° VICE-PRESIDENTE

2° VICE-PRESIDENTE

Fábio Faria (PSD-RN)

Romero Jucá (PMDB-RR)

1° SECRETÁRIO

1° SECRETÁRIO

Mareio Bittar (PSDB-AC)

Flexa Ribeiro (PSDB-PA)

2° SECRETÁRIO

2° SECRETÁRIO

Simão Sessim (PP-RJ)

Angela Portela (PT-RR)

3° SECRETÁRIO

3° SECRETÁRIO

Mauricio Quintella Lessa (PR-AL)

Ciro Nogueira (PP-PI )

4° SECRETÁRIO

4° SECRETÁRIO

Biffi (PT/MS)

João Vicente Claudino (PTB-PI)

LíDER DA MAIORIA

LíDER DO BLOCO PARLAMENTAR DA MAIORIA

José Guimarães (PT/CE)

Eunício Olivei ra (PMDB-CE)

LíDER DA MINORIA

LíDER DO BLOCO PARLAMENTAR MINORIA

Nilson Leitão (PSDB-MT)
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1

(13 titulares e 13 suplentes)
(Criado pela Lei nO8.389, de 30 de dezembro de 1991)
(Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nO1, de 2004)

Presidente : DOM ORANI JOÃO TEMPESTA 2
Vice-Presidente: FERNANDO CESAR MESQUITA 2
LEI N' 8.389/91, ART. 4'

TITULARES

SUPLENTES

WALTER VIEIRA CENEVIVA

DANIEL PIMENTEL
SLAVIERO

Representante das empresas de televisão (inciso 11)

GILBERTO CARLOS
LEIFERT

MÁRCIO NOVAES

Representante de empresas da imprensa escrita
(inciso 111)

ALEXANDRE KRUEL JOBIM

LOURIVAL SANTOS

Engenheiro com notório conhecimento na área de
comunicação social (inciso IV)

ROBERTO FRANCO

LILIANA NAKONECHNYJ

Representante das empresas de rádio (inciso I)

categoria

profissional

dos

CELSO AUGUSTO
SCHRODER

MARIA JOSÉ BRAGA

Representante da categoria
radialistas (in ciso Vil

profissional

dos

JOSE CATARINO
NASCIMENTO

VAGO'

JORGE COUTINHO

MÁRIO MARCELO

LUIZ ANTONIO GERACE DA
ROCHA E SILVA

PEDRO PABLO LAZZARINI

Representante da
jornalistas (i nciso V)

Representante da categoria profissional dos artistas
(inciso VII)
Representante das categorias
cinema e video (i nciso VIII)

profissionais

de

Representante da sociedade civil (inciso IX)

MIGUEL ANGELO CANÇADO

WRANA PANIZZI

Representante da sociedade civil (inciso IX)

DOM ORANI JOÃO
TEMPESTA

PEDRO ROGÉRIO COUTO
MOREIRA

Representante da sociedade civil (inciso IX)

RONALDO LEMOS

VAGO'

Representante da sociedade civil (inciso IX)

JOÃO MONTEIRO FILHO

VICTOR JOSE CIBELLI
CASTIEL (ZÉ VICTOR
CASTIEL)

Representante da sociedade civil (inciso IX)

FERNANDO CESAR
MESQUITA

LEONARDO PETRELLI
Atualizada em 13.03.2013

1<1 Elei ção Geral: Sessão do Congresso Nacional de 05 .06 .2002
2<1 Elei ção Geral: Sessão do Congresso Nacional de 22.12.2004
3<1 Eleição Geral: Sessão do Congresso Nacional de 17.07.2012

SECRETARIA GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento (SCO P)
Senado Federal- Anexo 11- Térreo
Telefones : 3303-4561 e 3303· 5258
ssccn@senado.gov.br
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Notas:
1· Conselheiros eleitos para a 38 Composição tomaram posse em 08.08.2012.
2· Eleitos na 18 Reunião do Conselho, realizada em 08.08.2012.
3- Vago em virtude do falecimento do Conselheiro Suplente Eurípedes Corrêa Conceição, ocorrido em 13.02.2013 .
4- Vago em virtude de o Conselheiro João Luiz Silva Ferreira ter renunciado ao cargo de suplente, conforme expediente datado de 26 .02 .2013, publicado
no Diário do Senado Federal em 13.03.201 3.
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REPRESENTACÃO BRASILEIRA NO PARLAMENTO DO MERCOSUL
Resolução n° 1/2011-CN

COMPOSICÃO '
37 Titulares (27 Deputados e 10 Senadores) e 37 Suplentes (27 Deputados e 10 Senadores)
Presidente: Deputado Newton Lima'
Vice-Presidente: Senador Paulo Bauer'
Vice-Presidente: Deputado Renato Molling ,
Designação: 07.05.2013

DeDutados
Titulares

Suplentes

PT
Benedita da Silva
Or. Rosinha
Fernando Marroni
Newton Lima

Bohn Gass
Iara Bernardi
Márcio Macêdo
Taumaturgo Lima

PMDB
Leio Coimbra
Osmar Serraglio
Ronaldo Benedet
Valdir CoIatto

André Zacharow
Iris de Araújo
Marçal Filho
Raul Henry

PSDB
Antonio Carlos Mendes Thame
Eduardo Azeredo
Vago ~

Urzeni Rocha

PSD
Geraldo Thadeu
Hugo Na oleáo
Raul Lima

Atila Lins
Dr. Luiz Fernando
Eleuses Paiva

PP
Luis Carlos Heinze
Renato Andrade

Dilceu Sperafico
Renato Molling

PR
Henriaue Oliveira

Wellinaton Faaundes

PSB
Beto Albuquer ue

José stédile

Vago'

I Leopoldo Meyer
DEM

Júlio Cam os

PDT
Vieira da Cunha

I

Sebastião Bala Rocha

PTB
Paes Landim
Roberto Freire

Jorge Corte Real
Bloco PV I PPS
I Antônio Roberto

PSC
Takavama

Nelson Padovani

PCdoB
João Ananias

I

Chico Lopes

PRB
Vitor Paulo

George Hilton

PTdoB
Luis Tibé
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Senadores
Suplentes
Titulares
Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB I PP I PSD I PV

Pedro Simon
Roberto Requião
Ana Amélia

Casildo Maldaner
Valdir Raupp

Luiz Henrique
Bloco de Apolo ao Governo (PT 1 POT 1 PSB 1 PCdoB 1 PRB)

Acir Gurgacz
Inácio Arruda

Eduardo Suplicy

Paulo Paim
Antonio Carlos Valadares

Humberto Costa
Bloco Parlamentar Minoria (PSOB I CEM)

I Cássio Cunha Lima
I Jayme Campos (DEM/MT)

Paulo Bauer
Wilder Morais

Bloco Parlament ar União e Força (PTB 1 PR 1 PSC 1 PPL)

I Fernando Collor
I Eduardo Amorim

Alfredo Nascimento
Gim

(At uali za da em 0506201 3)

1- Designados pelo Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nO25, de 07.05.2013.
2- Eleitos na reunião realizada em 21.05.2013.
Designado pelo Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nO29, de 23.05.2013.
Designados pelo Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nO33 , de 03.06.2013.
Vago em virtude de o Deputado Walter Feldman ter comunicado seu desligamento, conforme Cf. N° 75912013-PSDB.
A Dep. Luiza Erundina renunciou ao mandato de membro titular da vaga ocupada pelo PSB , conforme Cf. B/156/13, datado de
21 .08.2013 , lido na sessão do Senado Federal de 22.08 .2013 .
7- C Senador Jayme Campos licenciou-se, nos termos do art . 43 , incisos 11 , do Regimento Interno do Senado Federal , por 132 dias, a partir
de 13-9-2013 , conforme o Requerimento n° 1.047 , de 2013 , aprovado na Sessão do Senado Federal de 10-9-2012 .
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