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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO Nº 11, DE 2015
Altera a Resolução nº 43, de 2001, que “dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá outras providências”, para permitir que as estruturas
de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), com base em recebíveis originados
pelo parcelamento de dívida ativa, não sejam consideradas e enquadradas como operação
de crédito conforme estabelecido pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), na hipótese que prevê.

O Senado Federal resolve:
Artigo único. O art. 5º da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 5º ......................................................................................
........................................................................................................
VII – em relação aos créditos inscritos em dívida ativa:
a) ceder o fluxo de recebimentos relativos a período posterior ao do mandato do chefe do Poder Executivo,
exceto para capitalização de Fundos de Previdência ou para amortização extraordinária de dívidas com a União;
b) dar em garantia ou captar recursos a título de adiantamento ou antecipação do fluxo de recebimentos
cujas obrigações contratuais respectivas ultrapassem o mandato do chefe do Poder Executivo;
c) cedê-los em caráter não definitivo ou quando implicar, direta ou indiretamente, qualquer compromisso de garantir o recebimento do valor do crédito cedido, em caso de inadimplemento por parte do devedor.
........................................................................................................
§ 2º Qualquer receita proveniente da antecipação de receitas de royalties ou da antecipação do fluxo
de recebimentos dos créditos inscritos em dívida ativa será destinada exclusivamente para capitalização de
Fundos de Previdência ou para amortização extraordinária de dívidas com a União.
§ 3º Nas operações a que se referem os incisos VI e VII, serão observadas as normas e competências da
Previdência Social relativas à formação de Fundos de Previdência Social.
.............................................................................................” (NR)
Senado Federal, em 31de agosto de 2015 – Senador Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal
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Ata da 148ª Sessão, Não Deliberativa,
em 31 de agosto de 2015
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, Telmário Mota, Paulo Paim, Wellington Fagundes, José Medeiros e
Eduardo Amorim.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e encerra-se às 19 horas e 41 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
A Presidência comunica ao Plenário que há expediente sobre a Mesa que, nos termos do art. 241, do Regimento Interno, vai à publicação no Diário do Senado Federal.
É o seguinte o expediente:
PARECER FEDERAL
SENADO

PARECER Nº 669, DE 2015
Da COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE,
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
E
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, sobre o Aviso
nº 14, de 2015, do Tribunal de Contas da União,
que encaminha cópia do Acórdão nº 240/2015 TCU - Plenário, acompanhado do Relatório e do
Voto que o fundamentam, que trata de auditoria
operacional que teve por objetivo avaliar a
governança da regulação nos setores de energia,
comunicações
e
transportes
(TC-031.996/2013-2).

Relator: Senador EDUARDO AMORIM
I – RELATÓRIO
Submete-se ao conhecimento desta Comissão, o Aviso nº 14,
de 2015, do TCU, que trata de auditoria operacional que teve por objetivo
avaliar a governança das agências reguladoras no tocante à regulação dos
setores de energia, comunicações e transportes.
A governança regulatória nos setores de infraestrutura
retrocitados foi avaliada sob três dimensões: autonomia decisória,
transparência e estratégia organizacional. A fiscalização abrangeu as
seguintes agências reguladoras: Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq),
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de
Comunicações (Anatel) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
diagnóstico:

Como resultado do trabalho, foi apresentado o seguinte
a) a descontinuidade da gestão das agências, provocada por
prolongados períodos de vacância ou de ocupação

8 Terça-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2015

interina dos cargos diretivos, restringe a capacidade
decisória dessas autarquias;
a) o tratamento dado à divulgação do processo decisório
evoluiu, na maioria das agências, mas persiste grande
desigualdade entre os níveis de transparência
proporcionados à sociedade;
b) o modelo de gestão das agências não é orientado por um
planejamento estratégico, apenas uma das seis agências
reguladoras, a Anac, possui um documento que
formaliza o planejamento estratégico.
II – ANÁLISE
A avaliação da governança regulatória das agências de
infraestrutura já havia sido realizada pelo TCU em 2009, a requerimento do
Congresso Nacional. O resultado daquele trabalho apontou uma série de
recomendações e boas práticas a serem seguidas por essas autarquias com o
objetivo de fortalecer sua governança.
A auditoria aqui analisada, além de abordar novos aspectos da
governança, permite examinar eventual aprimoramento das dimensões de
governança das referidas agências, avaliadas na fiscalização anterior.
A qualidade da prestação dos serviços regulados depende da
atuação das agências reguladoras, a quem compete a regulação das tarifas,
a regulamentação dos aspectos técnicos da concessão e a fiscalização
dessas atividades delegadas pelo Estado a terceiros.
A autonomia decisória é quesito fundamental para que as
agências exerçam de maneira satisfatória o seu papel. Para lhes conferir
maior autonomia frente ao Poder Executivo, suas leis de criação previram a
nomeação dos diretores pela Presidência da República, por prazo fixo e não
coincidente, após arguição e aprovação do Senado Federal. Além disso, não
podem ser exonerados ad nutum.
A transparência é elemento apto a proporcionar à sociedade o
acesso às informações, a sua participação no processo decisório, além do
controle das atividades das agências.
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Um modelo de gestão estratégica que vincule as ações e
atividades das agências a um plano de longo prazo é capaz de conferir
maior transparência às atividades do setor, proporcionando maior
previsibilidade em relação à sua atuação.
Como se pode perceber, a autonomia decisória, a transparência
e a gestão estratégica são elementos fundamentais para a produção de
decisões técnicas e livres de ingerência.
A auditoria constatou haver forte vinculação entre os
elementos de governança avaliados. Assim, as agências com maiores
períodos de vacância na ocupação de vagas nos respectivos Conselhos e
Diretorias são as que tiveram fraco desempenho em transparência e as que
sequer estão em processo de elaboração de seus planos estratégicos. Em
oposição, as agências menos afetadas pela falta de indicação de diretores
efetivos são as que atendem aos requisitos mínimos de transparência do
processo decisório e que estão em estágio mais adiantado de implantação
de um modelo de gestão baseado em planejamento estratégico.
O levantamento dos dados realizados pelo TCU expôs que na
ANTT, Antaq e ANP os interinos se perpetuam nos cargos, enquanto Aneel
e Anac são as menos prejudicadas pela falta de indicação e nomeação de
dirigentes.
Na ANTT, três das cinco vagas da diretoria são ocupadas
ininterruptamente por diretores interinos desde março de 2012. Somente há
poucos dias a Presidente da República submeteu a esta Casa três nomes
para serem conduzidos à diretoria da agência.
Não há dúvidas de que o longo período de vacância ou de
ocupação interina dos cargos das diretorias das agências prejudica a tomada
de decisão, seja pela falta de quórum, seja pela falta de estabilidade dos
interinos que não possuem as mesmas garantias dos membros efetivos, o
que, sem dúvida, afeta a independência das agências.
Diante das constatações da auditoria, o Tribunal expediu
diversas recomendações às agências, além de determinações e
recomendações à Casa Civil da Presidência da República.
Diversos projetos de lei e de emenda constitucional foram
apresentados no Senado Federal para disciplinar a ocupação dos cargos de
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dirigentes das agências reguladoras ou para aprimorar os mecanismos de
controle social.
Relacionadas com o tema ora em análise, encontram-se em
tramitação nesta Casa as Propostas de Emenda à Constituição (PEC) nº 11,
de 2009, nº 40, de 2015, nº 57, de 2015, e os Projetos de Lei do Senado
(PLS) nº 72, de 2012, nº 52, de 2013, e nº 207, de 2015.
As questões trazidas no bojo do Acórdão nº 240/2015-TCUPlenário, assim como nos respectivos Relatório e Voto, certamente
contribuirão com a discussão legislativa a ser travada quando da apreciação
das proposições relacionadas neste parecer, motivo por que sugiro que a
elas seja juntada cópia dos documentos encaminhados pelo Tribunal.
III – VOTO
Em face do exposto, opinamos pelo conhecimento do Aviso
(AVS) nº 14, de 2015, do Tribunal de Contas da União; pela juntada de
cópias deste Relatório, do Acórdão nº 240/2015-TCU-Plenário, assim como
do Relatório e do Voto que o acompanham, aos autos das Propostas de
Emenda à Constituição (PEC) nº 11, de 2009, nº 40, de 2015, nº 57, de
2015, e dos Projetos de Lei do Senado (PLS) nº 72, de 2012, nº 52, de
2013, e nº 207, de 2015, nos termos do art. 138 do Regimento Interno; e
por seu posterior arquivamento.

Sala da Comissão, em 25 de agosto de 2015.
Senador OTTO ALENCAR, Presidente

Senador EDUARDO AMORIM, Relator
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ARQUIVAMENTO
Foi encaminhado à publicação o Parecer nº 669, de 2015, da CMA, sobre o Aviso nº 14, de 2015, com recomendações.
Em atendimento à conclusão do referido parecer, foram juntadas cópias nas seguintes matérias, que
retornaram à CCJ:
- Propostas de Emenda à Constituição nºs 11, de 2009; 40 e 57, de 2015; e
- Projetos de Lei do Senado nºs 72, de 2012; 52, de 2013; e 207, de 2015.
O Aviso nº 14, de 2015, vai ao Arquivo.
AVISO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SENADO FEDERAL
AVISO Nº 56, DE 2015
( 940/2015, na origem)
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À Comissão de Assuntos Econômicos
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AVISO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

SENADO FEDERAL
AVISO Nº 57, DE 2015
( 94/2015, na origem)
(de iniciativa do Banco Central do Brasil)
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REQUERIMENTOS

SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 990, DE 2015
Requeiro, nos termos do disposto no art. 255, II, “c”, 12, do Regimento
Interno do Senado Federal, que o “PLS 204, de 2014, que “Altera a Lei nº 9.991/2000,
que dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em
eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia elétrica, e dá outras providências,” além das
comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática - CCT.

Sala das Sessões, em
Senador CRISTOVAM BUARQUE

(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente.)
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 992, DE 2015
Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno do Senado Federal,
a tramitação em conjunto do Projeto de Lei do Senado 581/2007 com o Projeto de Lei do
Senado 466/2009 por versarem sobre matérias correlatas.

JUSTIFICAÇÃO
Os Projetos de Lei do Senado nº 581/2007 e 466/2009 são de autoria do
Senador Paulo Paim e abordam alterações na Lei 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
O PLS 581/2007 tem o objetivo de promover a distribuição de parte dos
resultados da aplicação do FGTS às contas vinculadas dos trabalhadores; normatizar a
paridade entre Governo, empregados e empregadores no Conselho Curador do FGTS,
alterar a correção monetária das contas; ampliar as possibilidades de saque do FGTS e
endurecer as penas àqueles que não recolhem devidamente os valores devidos aos
trabalhadores. O PLS 466/2009 visa a autorizar que os titulares das contas de FGTS
possam utilizar 10% dos valores depositados para investimento na Petrobras, o que também
implica na ampliação das possibilidades de saque.
Nesse sentido, avalio que as proposições devam tramitar conjuntamente,
possibilitando que uma decisão de consenso possa nortear ambas as propostas.

Sala das Sessões,

Senador WELLINGTON FAGUNDES

(À Mesa para decisão.)
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 993, DE 2015
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto de Lei do Senado nº 103, de 2015, que
“Altera os arts. 14 e 15 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de
2005, para instituir auxílio-capacitação ao jovem empreendedor do campo” seja apreciado pela
Comissão de Assuntos Econômicos, além da comissão constante do despacho inicial.

Sala das Sessões, em

de agosto 2015.

Líder do Governo no Senado
Senador DELCÍDIO DO AMARAL

(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente)
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 994, DE 2015
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto de Lei do Senado nº 103, de 2015, que
“Altera os arts. 14 e 15 da Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, que dispõe sobre o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído pela Lei nº 11.129, de 30 de junho de
2005, para instituir auxílio-capacitação ao jovem empreendedor do campo” seja apreciado pela
Comissão de Assuntos Sociais, além da comissão constante do despacho inicial.

Sala das Sessões, em

de agosto 2015.

Líder do Governo no Senado
Senador DELCÍDIO DO AMARAL

(Inclua-se em Ordem do Dia oportunamente)
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TÉRMINO DE PRAZOS
A Presidência comunica ao Plenário que, durante o prazo único para oferecimento de emendas perante
a CRE, previsto no art. 122, II, “b”, combinado com o art. 375, inciso I, do Regimento Interno, foram apresentadas
quatorze emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2015.
As emendas vão à publicação no Diário do Senado Federal e em avulsos, na forma regimental.
A matéria volta às Comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional; e de Constituição, Justiça e Cidadania, para exame do Projeto e das emendas.
São as seguintes as emendas apresentadas:
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Encerrou-se no dia 28 de agosto o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara
nº 52, de 2014.
Não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
Esgotou-se no dia 28 de agosto o prazo fixado no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de Lei da Câmara nº 49,
de 2011; e do Projeto de Lei do Senado nº 343, de 2011.
O Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2011, rejeitado, vai ao arquivo; o Projeto de Lei do Senado nº 343,
de 2011, vai a Câmara dos Deputados.
Com relação ao Projeto de Lei da Câmara nº 49, de 2011, será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
Encerrou-se no dia 28 de agosto o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado
nº 553, de 2015.
Ao Projeto foram apresentadas as Emendas nºs 1 a 5-Plen.
A matéria será encaminhada à Comissão Diretora para exame das emendas.
São as seguintes as emendas:

Inclua-se, no Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015, o
seguinte artigo:
“Art. .... O § 2º do art. 9º da Lei nº 12.300, de 28 de julho
de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 2º Até o prazo previsto no § 1º, a gratificação será paga
em seu percentual mínimo, e, não sendo editada essa
Resolução e enquanto perdurar tal condição, o percentual
de gratificação de desempenho a ser aplicado a partir de
1º de janeiro de 2011 será de 60% (sessenta por cento), e,
a partir de 1º de janeiro de 2016, será de 80% (oitenta por
cento).
..................................”
JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 12.300, de 2010, criou na forma do seu art. 9º a
Gratificação de Desempenho, devida, na forma de regulamento a ser editado
em Resolução do Senado, no percentual de 40 a 100% sobre o vencimento.
Até que essa regulamentação seja baixada, foi fixado o percentual de 60% a
partir de janeiro de 2011.
Contudo, já decorridos quase seis anos da vigência da Lei, a
regulamentação não foi editada e os servidores permanecem percebendo
percentual inferior ao que, no Poder Executivo, foi atribuído, na mesma
situação, a diversas carreiras e planos de cargos. Por exemplo, a Lei nº
11.307, de 2006, previu o percentual, até que fosse regulamentada a
Gratificação de Desempenho do PGPE, de 80%.

SF/15429.09007-50

EMENDA Nº 01 - PLEN

(ao Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015)
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No presente momento, o Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão autorizou o acréscimo à despesa com pessoal da ordem
de R$ 199 milhões em 2016, ao qual poderá ainda ser acrescido o percentual
da contribuição patronal para o Plano de Seguridade Social do Servidor de
22%, o que totalizaria cerca de R$ 240 milhões de acréscimo na despesa.
A proposta contida no PLS 553, de 2015, porém, importa em
despesa de apenas R$ 174 milhões anuais, segundo dados da SEFIN do
Senado Federal, incluindo-se nesse valor a contribuição para o Plano de
Seguridade Social. Há, assim, plenas condições fiscais e financeiras de
ampliação do gasto, nos termos do limite previsto, e a presente emenda visa
apenas assegurar o direito que a Lei já conferiu, de forma mais justa e
adequada, sem invadir a competência regulamentar da matéria, que tem
caráter interna corporis.
Assim, por se tratar de matéria que interessa a todos os
servidores do Senado Federal, ativos, aposentados e pensionistas, esperamos
contar com o apoio dos Ilustres Pares.

Sala das Sessões,

Senador PAULO PAIM

rodapé

SF/15429.09007-50
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EMENDA Nº 02 – PLEN
(ao PLS nº 553, de 2015)

Inclua-se, no Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015, o
seguinte artigo:
“Art. ... Os atos concessivos da vantagem de que tratam os
arts. 62 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o art.
3º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, praticados até a data da
publicação desta Lei, relativos à ocupação de cargos em comissão
ou funções de confiança até a data do encerramento de sua vigência,
relativamente aos servidores do Senado Federal investidos em
funções comissionadas vinculadas à investidura, inerentes a cargos
efetivos ou condicionadas ao efetivo exercício em lotações
específicas, independentemente de ato de designação ou nomeação,
ficam convalidados, e mantidos os seus efeitos financeiros,
observado o disposto no art. 15 da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro
de 1997, e no art. 62-A da Lei nº 8.112, de 1990.”

JUSTIFICAÇÃO

Não obstante a Lei nº 12.300, de 28 de julho de 2010, tenha
buscado afastar dúvidas sobre a validade dos atos concessivos da vantagem
individual decorrente do exercício de funções comissionadas vinculadas à
investidura ou a lotações específicas pelos Servidores do Senado Federal,
inclusive com a enumeração exaustiva das situações que geraram esse
benefício até a data de sua extinção e transformação em vantagem pessoal,
Tribunal de Contas da União (TCU), em setembro de 2013, adotou, na forma
do Acórdão nº 2.602, de 2013, interpretação contra legem e prejudicial a
centenas de servidores desta Casa, com a exclusão da vantagem de quintos
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incorporados decorrente das funções comissionadas exercidas em diferentes
situações lotações por servidores do Senado, ao longo de muitos anos.
Segundo o TCU, o mero fato de não ter havido designação
individualizada para as referidas funções comissionadas estaria a afastar a
sua natureza e consequentemente o direito – legalmente assegurado, então –
à sua incorporação.

SF/15163.46398-07
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A presente emenda visa restabelecer o estado de direito e
assegurar aos servidores a continuidade do status quo ante, respeitando
situações consolidadas, em alguns casos, há mais de vinte anos, sem gerar,
com isso, qualquer aumento de despesa, visto ser, tão somente, a manutenção
da situação vigente, dando ao tema tratamento legal que não possa ser
ignorado ou contestado. Explicitamos, apenas, que a aquisição do direito,
previsto no art. 62 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no
art. 3º da Lei nº 8.911, de 11 de julho de 1994, que o regulamentou,
independe do requisito formal alegado, mas decorre, tão somente, das
situações constituídas
legalmente,
pordeforça
atos de regência
do
Por se tratar
de questão
justiçados
e reconhecimento
do princípio
deferimento
de Por
funções
comissionadas
âmbito
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se tratar
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Senadores.
Por se tratar de questão de justiça e reconhecimento do princípio
da estabilidade das relações jurídicas, esperamos contar o apoio dos Ilustres
Senadores.
Sala das Sessões,
Sala das Sessões,
Sala das Sessões,
Senador PAULO PAIM
Senador PAULO PAIM
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A Corte de Contas, porém, adotou entendimento distinto em
situação em tudo equivalente, relativa aos servidores da Câmara dos
Deputados, e, embora tenha reconhecido que os efeitos pretéritos dos atos
estavam resguardados, determinou que a Mesa do Senado promovesse a sua
transformação em “parcela compensatória passível de atualização pelos
índices gerais de reajuste aplicáveis às remunerações dos servidores
públicos, a ser absorvida por ocasião: do desenvolvimento no cargo ou na
carreira por progressão ou promoção, ordinária ou extraordinária; da
reorganização ou da reestruturação dos cargos e da carreira ou das
remunerações; da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza”.
Tal decisão, que contraria diretamente as normas legais aplicáveis,
notadamente a Resolução nº 42, de 1993, acarreta risco de imediata redução
remuneratória dos servidores beneficiados, já que, a rigor, não se
diferenciam as condições em que poderia haver a sua compensação com a
própria “revisão geral” que, de forma não declarada, é concedida pelo
Projeto de Lei em tela.
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(ao Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015)

Acrescente-se ao Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015,
onde couber, o seguinte artigo:
“Art. X Fica revogado o §1º do art. 7º da Lei nº 12.300, de 28
de julho de 2010”.
JUSTIFICAÇÃO
O Art. 7º da Lei nº 12.300, de 2010, trata da Gratificação de
Atividade Legislativa (GAL), referida no art. 6º da Resolução do Senado
Federal nº 7, de 2002, e determina que a mesma passa a ser calculada
mediante a aplicação de fatores sobre o valor correspondente ao maior
padrão dos cargos de Consultor Legislativo, Consultor de Orçamentos,
Advogado, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo.
Entretanto, o §1º, de forma injustificável, impõe aos consultores
legislativos, aos consultores de orçamentos e aos advogados que, quando no
exercício de função comissionada, terão sua Gratificação de Atividade
Legislativa reduzida. Esse tratamento, de caráter injusto, não é aplicado às
demais categorias de servidores no Senado, e não há nenhuma explicação
racional ou técnico-administrativa para a manutenção de tal discriminação,
razão suficiente para a revogação do referido parágrafo.

Sala das Sessões,

Senador PAULO PAIM

SF/15324.96217-58

EMENDA Nº 03 - PLEN
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(ao Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015)

Dê-se ao art. 1º, caput do Projeto de Lei do Senado nº 553, de
2015, a seguinte redação:

SF/15186.06667-74

EMENDA Nº 04 - PLEN

“Art. 1º As Tabelas de Vencimentos Básicos dos
Servidores constantes do Anexo I da Lei nº 12.300, de 28
de julho de 2010, e demais parcelas de natureza
remuneratória devidas aos ocupantes de cargo efetivo do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, ficam reajustadas
em 21,3% (vinte e um inteiros e três décimos por cento).
..................................”

JUSTIFICAÇÃO

O art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015, reajusta,
nos percentuais propostos, as Tabelas de Vencimento.

da norma e sua conformidade com a Carta Magna, impõe-se o acatamento
“Art. 1º A remuneração dos servidores integrantes do Quadro
da presente Emenda.
forma, para
não hajafica
dúvidas
quanto ao
alcance
de Pessoal Dessa
da Câmara
dos que
Deputados
reajustada
nosrealseguintes
da
norma e sua
percentuais:
...” conformidade com a Carta Magna, impõe-se o acatamento
da presente Emenda.
Dessa forma, para que não haja dúvidas quanto ao real alcance
Sala das com
Sessões,
da norma e sua conformidade
a Carta Magna, impõe-se o acatamento
da presente Emenda.
Sala das Sessões,
Senador PAULO PAIM
Sala das Sessões,

SF/15186.06667-74
SF/15186.06667-74
SF/15186.06667-74

Como se trata de reajuste concedido a título de revisão geral, em2
caráter uniforme a todos os servidores, a sua incidência deve se dar sobre
todas as parcelas que compõem a remuneração, mesmo as que não são2
calculadas sobre o vencimento básico. E, nesse sentido, o Projeto de Lei da
Câmara nº 2.742, de 2015, que trata da mesma situação na Câmara dos
Deputados, prevê a aplicação dos mesmos índices de reajuste à remuneração2
dos servidores:
Dessa forma, para que não haja dúvidas quanto ao real alcance
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EMENDA Nº

5 - PLEN
(ao Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015)

Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015, a
seguinte redação:
“Art. 1º As Tabelas de Vencimentos Básicos dos
Servidores constantes do Anexo I da Lei nº 12.300, de
28 de julho de 2010, e demais parcelas de natureza
remuneratória devidas aos ocupantes de cargo efetivo do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, ficam reajustadas
em 21,3% (vinte e um inteiros e três décimos por cento).
Parágrafo único. O reajuste a que se refere o caput será
concedido em 4 (quatro) parcelas anuais, da seguinte
forma:
I – 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) a
partir de 1º de janeiro de 2016;
II – 6,5% (seis inteiros e cinco décimos por cento) a
partir de 1º de janeiro de 2017, aplicados sobre as
tabelas vigentes em 31 de dezembro de 2016;
III – 3% (três por cento) a partir de 1º de janeiro de
2018, aplicados sobre as tabelas vigentes em 31 de
dezembro de 2017; e
IV – 1% (um por cento) a partir de 1º de janeiro de
2019, aplicados sobre as tabelas vigentes em 31 de
dezembro de 2018.”
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JUSTIFICAÇÃO

O caput art. 1º do Projeto de Lei do Senado nº 553, de 2015,
foi alterado para dar maior clareza ao projeto e podar qualquer dúvida
quanto à base de incidência do reajuste proposto: todas as parcelas que
compõem a remuneração, mesmo aquelas que não são calculadas sobre o
vencimento básico.
Com relação aos percentuais de reajuste propostos, foi mantido
o percentual total para os próximos quatro anos, de 21,3%, porém foi
alterada a distribuição das parcelas ao longo dos anos, com o intuito de
mitigar a perda de poder de compra do salário dos servidores do Senado em
razão da elevada inflação prevista para 2015.
As expectativas do mercado quanto ao IPCA no ano de 2015
se aproximam dos 10%, índice, que sem a devida correção salarial, é
insuportável para os trabalhadores. Sabe-se que um trabalhador recebe ao
longo do ano um total de 13,33 salários (12 salários + 13º salário + 1/3
salário de adicional de férias). A inflação de 10% em um ano corresponde à
perda real de salário 1,33 salário, o equivalente a soma do 13º com o
adicional de férias. Ou seja, a inflação de 2015 retirará dos trabalhadores,
de fato, dois direitos trabalhistas importantíssimos: o 13º e o adicional de
férias.
A consideração da inflação de 2015 no reajuste dos servidores
do Senado a partir de janeiro de 2016, além de legal e legítima, não destoa
de outros projetos de reajuste, como o PL 2.646, de 2015, que dispõe sobre
o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, cujo reajuste proposto
embute 9,25% de correção referente à inflação prevista para 2015.
Por fim, é importante ressaltar que o Governo Federal, por
intermédio da “Proposta de reajuste para os servidores públicos federais”,
apresentada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão,
informa que o valor total do reajuste é uma referência, e poderá ser
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distribuído de forma diferenciada conforme a carreira, desde que
respeitado o limite de reajuste proposto1.
Diante do exposto, peço apoio dos Nobres Senadores para a
aprovação desta emenda.
Sala das Sessões,

Senador HÉLIO JOSÉ

Disponível em http://www.planejamento.gov.br/apresentacoes/srt/150625_prop_reajuste_spf.pdf.
Acesso em 28 de agosto de 2015.
1
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Encerrou-se em 29 de agosto do corrente o prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN, para edição de decreto legislativo destinado a regular as relações jurídicas decorrentes da Medida
Provisória nº 670, de 2015, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 7, de 2015, aprovado em 30 de junho do corrente.
Extinção da Comissão Mista destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
Por se tratar de matéria vetada, o processado retornará à Secretaria Legislativa do Congresso Nacional
para aguardar deliberação do Veto aposto à matéria.
MATÉRIAS RECEBIDAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112, DE 2015
(Nº 8.170/2014, na Casa de origem)
Concede anistia aos débitos
decorrentes de multas cominadas pelo
Ibama aos Municípios por infrações
administrativas ambientais ocorridas
antes da vigência da Lei Complementar
nº 140, de 8 de dezembro de 2011, nos
termos que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei concede anistia aos débitos decorrentes de multas
cominadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA aos Municípios por infrações administrativas ambientais
ocorridas antes da vigência da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de
2011, nos termos que especifica.
Art. 2º Ficam anistiados os débitos decorrentes de multas cominadas
pelo Ibama aos Municípios provenientes de infrações administrativas ambientais
ocorridas antes da vigência da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de
2011, desde que o Município interessado comprove, nos termos do regulamento,
que o empreendimento ou a atividade, objeto do auto de infração emitido pelo
Ibama, já estava em processo de licenciamento ou de autorização ambiental
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perante órgão ambiental competente estadual ou municipal.

Parágrafo único. O Município interessado deverá comprovar os
requisitos para a obtenção da anistia, mediante requerimento ao órgão federal
competente, no prazo de noventa dias a contar da publicação do regulamento a
que se refere o caput.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PROJETO ORIGINAL
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra;jsessionid=4D373674461B20739B0F6
CFF1523073C.proposicoesWeb1?
codteor=1290425&filename=PL+8170/2014

ÀS COMISSÕES DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO
CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE; E DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 113, DE 2015-COMPLEMENTAR
(Nº 106/2011-Complementar, na Casa de origem)
Acrescenta dispositivos à Lei
Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, que institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, com o
objetivo de autorizar a constituição de
sociedade de garantia solidária, e dá
outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lº A Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, passa a
vigorar acrescida da seguinte Seção I-A do Capítulo IX - Do Estímulo ao Crédito e
à Capitalização:
“Seção I-A
Da Sociedade de Garantia Solidária
Art. 61-A. É autorizada a constituição de Sociedade de Garantia
Solidária - SGS, sob a forma de sociedade por ações, para a concessão de garantia
a seus sócios participantes.
§ 1º Na Sociedade de Garantia Solidária poderão tomar parte sócios de
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duas categorias:
I – os sócios participantes que serão, preferencialmente,
microempresas e empresas de pequeno porte, observados um número mínimo de
dez participantes e a participação máxima individual de 10% (dez cento) do
capital social;
II – os sócios investidores que serão pessoas naturais ou jurídicas, que
efetuarão aporte de capital na sociedade, com o objetivo exclusivo de auferir
rendimentos, não podendo sua participação, em conjunto, exceder a 49%
(quarenta e nove por cento) do capital social.
§ 2º A Sociedade de Garantia Solidária terá como finalidade social
exclusiva a concessão de garantias pessoais ou reais a seus sócios participantes.
§ 3º Os atos da Sociedade de Garantia Solidária serão arquivados no
Registro Público de Empresas Mercantis.
§ 4º É livre a negociação entre sócios participantes de suas ações na
respectiva Sociedade de Garantia Solidária, respeitada a participação máxima que
cada sócio pode atingir.
§ 5º Podem ser admitidos como sócios participantes os pequenos
empresários, microempresários e microempreendedores e as pessoas jurídicas
constituídas por esses associados.
§ 6º A Sociedade de Garantia Solidária poderá receber recursos
públicos e outros tipos de incentivos estatais voltados ao fomento de sua
atividade principal, na forma definida por lei.
§ 7º Sem prejuízo do disposto nesta Lei Complementar, aplicam-se à
Sociedade de Garantia Solidária as disposições da lei que rege as sociedades por
ações.
Art. 61-B. O contrato de garantia solidária tem por finalidade regular a
concessão da garantia pela sociedade ao sócio participante, mediante o
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recebimento de taxa de remuneração pelo serviço prestado, devendo fixar as
cláusulas necessárias ao cumprimento das obrigações do sócio beneficiário
perante a sociedade.

Parágrafo único. Para a concessão da garantia, a Sociedade de Garantia
Solidária poderá exigir contragarantia por parte do sócio participante
beneficiário, respeitados os princípios que orientam a existência daquele tipo de
sociedade.
Art. 61-C. A Sociedade de Garantia Solidária pode conceder garantia
sobre o montante de recebíveis de seus sócios participantes que seja objeto de
securitização.
Art. 61-D. É autorizada a constituição de sociedade de contragarantia,
que tem como finalidade o oferecimento de contragarantias à Sociedade de
Garantia Solidária, nos termos a serem definidos por regulamento.
Art. 61-E. A Sociedade de Garantia Solidária integrará o Sistema
Financeiro Nacional e terá sua constituição, organização e funcionamento
disciplinados pelo Conselho Monetário Nacional, observado o disposto nesta Lei
Complementar.”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor após decorridos cento e
oitenta dias de sua publicação oficial.

PROJETO ORIGINAL
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra?
codteor=836902&filename=PL+106/2011

À COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS.
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PROJETOS DE LEI DO SENADO

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 570, DE 2015
(Complementar)
Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
que estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras
providências, a fim de normatizar a transparência das
informações sobre a execução orçamentária e financeira da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1º O § 2º do art. 1º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 1º .........................................
......................................................
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam os Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
......................................................" (NR)
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Art. 2º Os arts. 48, 48-A, 73-A e 73-C, alterados ou inseridos pela Lei Complementar nº 131,
de 27 de maio de 2009, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, entre outros, aos
quais será dada, em tempo real, pela rede mundial de computadores, ampla
divulgação nos meios eletrônicos de acesso público dos entes federados do
País, e livre consulta pelo cidadão: os planos, orçamentos e leis de diretrizes
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal;
e versões detalhadas e simplificadas desses documentos.
§ 1º Além dos órgãos da administração direta e indireta, nesta incluídas as
agências reguladoras, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, os instrumentos de transparência da gestão fiscal deverão ser
disponibilizados também pelos fundos de pensão que receberem recursos
públicos.
§ 2º A transparência será assegurada também mediante:
I - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante
os processos de:
a) elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias,
orçamentos e suas alterações;
b) definição e contratação de obras e serviços públicos de grande repercussão
comunitária;
II - divulgação ao pleno conhecimento da sociedade de informações
pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real,
pela rede mundial de computadores através dos meios eletrônicos de acesso
público.

III - adoção de sistema eletrônico integrado de administração financeira e
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder
Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.
§ 3º O cumprimento do disposto no inciso III do § 2º será assegurado por meio
da adoção, por todos os órgãos a que se aplica esta Lei Complementar, de
uma janela eletrônica de transparência em moldes definidos pela Controladoria
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Geral da União, a qual uniformizará o formato das informações e um sistema
único e padrão de informática a ser utilizado." (NR)

"Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do § 2º do art. 48, os órgãos
dos entes da Federação, por meio eletrônico e em tempo real, disponibilizarão
a qualquer pessoa física ou jurídica as informações quanto:
I - ao processo que originou a despesa:
a) os atos, com os respectivos documentos, que originaram a contratação e o
empenho;
b) o fluxograma administrativo de execução das contratações, com os
respectivos documentos, tais como o memorando de requisição, cotações
efetuadas e atos decisórios;
II - à despesa:
a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;
b) o número correspondente do processo de execução, quando for o caso;
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função,
subfunção, natureza da despesa e a fonte dos recursos que financiaram o
gasto;

d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos
desembolsos de operações independentes da execução orçamentária,
especificando a razão social e composição societária.
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso, com o número do correspondente processo;
f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso; e
g) o endereço da obra, se for o caso;
III - à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora,
compreendendo no mínimo sua natureza, relativas a:
a) previsão;
b) lançamento, quando for o caso; e
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c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.
§ 1º - As informações divulgadas na rede mundial de computadores pelos
meios eletrônicos de acesso público sobre a execução orçamentária da
Administração Pública deverão incluir, obrigatoriamente, informações
detalhadas sobre os contratos de obras, de prestação de outros serviços e de
compras, tais como:
I - o endereço completo da obra e da contratada pela execução, bem como o
nome dos profissionais por ela responsáveis;
II - o prazo total para a execução da obra e a avaliação sobre o tempo que
efetivamente resta para sua conclusão;
III - especificação das marcas, quantidades e medidas dos bens adquiridos,
dos entregues e dos a entregar;

IV - especificação dos serviços contratados, endereço da prestação e da
prestadora, bem como o nome dos profissionais responsáveis pela
coordenação da execução;
V - os contratos aditivos eventualmente existentes.
§ 2º Quanto às despesas da União, o
Controladoria Geral da União (CGU),
comparativas, entre diferentes órgãos
federal, dos custos dos principais bens,
identificar e minorar distorções." (NR)

órgão central de controle interno - a
produzirá quadros com informações
e regiões da Administração Pública
serviços e obras realizadas, a fim de

"Art. 73-A. ............................................
§ 1º As denúncias de descumprimento das prescrições estabelecidas nos arts.
48 e 48-A serão analisadas com prioridade processual, podendo a demora na
tramitação ser reclamada perante o Presidente do respectivo Tribunal de
Contas ou o Procurador-Geral, conforme o caso.
§ 2º A ação de improbidade administrativa contra o gestor público, em
decorrência do descumprimento do disposto nos arts. 48 e 48-A, merecerá
prioridade processual do Poder Judiciário." (NR)
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"Art. 73-C. O não atendimento das determinações contidas nos incisos II e III
do § 2º do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do §
3º do art. 23.
Parágrafo único. Os Tribunais de Contas, conforme a circunscrição de atuação,
manterão relação atualizada dos entes da Federação que descumprirem as
determinações dos dispositivos mencionados na primeira parte do caput. "(NR)
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

No dia 27 de maio último celebramos o sexto ano de vigência da Lei
Complementar nº 131, de 2009, que ficou conhecida como LEI DA TRANSPARÊNCIA e que
derivou do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 130, de 2003 - Complementar, de nossa
autoria.
Exatamente no dia em que se comemorava o primeiro ano de vigência da
referida Lei Complementar, o então Presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA editou o
Decreto nº 7.185, de 2010, que "dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do sistema
integrado de administração financeira e controle, no âmbito de cada ente da Federação, nos
termos do art. 48, parágrafo único, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, e dá outras providências".
Desse modo, então, devidamente regulamentada pelo Poder Executivo
Federal, a LEI DE TRANSPARÊNCIA passou a ter plena eficácia no âmbito da
Administração Pública Federal.
Vale lembrar, ainda, que essa Lei Complementar à Constituição aplica-se às
três esferas de governo da Federação, vindo, aos poucos, sendo implementada em toda a
Administração Pública brasileira.
A normatização sobre a transparência do patrimônio público e o controle social
da Administração foram passos necessários para aprofundar a construção da democracia
e estimular a participação da sociedade nos rumos do Estado brasileiro. Democracia e
controle social dos recursos financeiros e patrimoniais da sociedade - com o óbvio e
indispensável acesso de todos às informações sobre receitas e despesas - formam um
binômio indissociável do que hoje se concebe de mais moderno sobre participação popular
na Política.
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A implementação da LEI DA TRANSPARÊNCIA, contudo, não atingiu a ampla
satisfação das expectativas iniciais; muitos são, ainda,

os obstáculos que necessitam ser transpostos - e de preferência no menor tempo possível.
Em primeiro lugar, estes óbices decorrem de problemas de mera gestão, ou
seja, por ação ou omissão dos gestores públicos, especialmente em Estados e Municípios
de menor estrutura administrativa. Diante das carências dos entes com menores estrutura e
recursos, é muito comum encontrarmos sítios ou portais com informações precárias, quando
não a própria inexistência de dados.
Essa realidade mais flagrante em setores específicos da Administração não
afasta que também na União, nos Estados e nos Municípios maiores sejam também
encontrados órgãos ainda não plenamente adequados à nova realidade de transparência.
Por outro lado, num segundo aspecto, para além das estruturas e
peculiaridades da Administração Pública de um País continental, a LEI DA
TRANSPARÊNCIA, e sua regulamentação, concorre também para dificultar a sua própria
implementação: de um lado, porque contém postulados generalizantes - e, por essa razão,
nem sempre são prestados pelos gestores os detalhes das informações necessárias; e, por
outro, porque ao descumprimento da LEI não corresponde um sistema eficaz de sanções.
Por causa dessas razões, consideramos que nos compete, na condição de
legisladores, após o devido balanço da aplicação da LEI nesses seis anos, examinar a sua
implementação e sugerir correção de aspectos que possam vir a aprimorar a norma, de
modo a torná-la mais clara e eficaz.
Esses os motivos pelos quais, portanto, consideramos necessária a
apresentação de um novo Projeto de Lei Complementar, destinado a aprimorar
determinados aspectos da LEI DA TRANSPARÊNCIA, como melhor forma de homenagear
os seus seis anos de vigência.

Nesse sentido, a primeira sugestão de melhoramento da LEI é a inclusão, entre os
órgãos aos quais ela deve ser aplicada, as agência reguladoras e os fundos de pensão que
recebem recursos públicos.
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No modelo da reforma administrativa resultante da Emenda Constitucional nº
19, de 1998, as agências reguladoras passaram a ser criadas com autonomia administrativa
e funcional, em virtude de exercerem atribuições que eram previstas para a cúpula dos
Ministérios em que se inserem.
Mas essa autonomia jamais poderá servir como argumento para que fujam, as
agências, do controle social e do controle externo, a cargo do Congresso Nacional, nos
termos do art. 71 da nossa Lei Maior.
Na mesma linha, também incluímos a necessidade de os fundos de pensão
adaptarem-se à LEI DE TRANSPARÊNCIA. Isso se justifica pela grande quantidade de
recursos públicos que eles recebem, bem como pela necessidade de a LEI proteger os
interesses dos servidores públicos, ativos e inativos, das diferentes esferas de governo,
Mas a mais importante das medidas contempladas nesta proposição é apontar
para o detalhamento com que as informações devem ser prestadas.
Nesse sentido, estamos adequando vários dispositivos, sobretudo o novo art.
48-A, ora sugerido, para que despesas e receitas sejam as mais específicas possíveis.
Pelas razões acima, esperamos contar com o apoio dos nobres Senadores
para aprovar a proposição que ora apresentamos.
Sala das Sessões,

Senador JOÃO CAPIBERIBE

LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição de 1988 - 1988/88
Decreto nº 7.185, de 27 de Maio de 2010 - 7185/10
Emenda Constitucional nº 19, de 1998 - EMENDA DA REFORMA ADMINISTRATIVA - 19/98
Lei Complementar nº 101, de 4 de Maio de 2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 101/00
parágrafo 2º do artigo 1º
inciso III do parágrafo 1º do artigo 48
Lei Complementar nº 131, de 27 de Maio de 2009 - 131/09

(À Comissão de Assuntos Econômicos)

Setembro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 1

89

SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 571, DE 2015
Inclui parágrafo único no art. 158 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo
Penal),
para estabelecer a obrigatoriedade de
gravação do exame direto do corpo de delito mediante
a utilização de equipamento audiovisual.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 158 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de
Processo Penal, passa a viger com o seguinte parágrafo único:
“Art. 158..............................................................
Parágrafo único. O exame direto do corpo de delito deverá ser
gravado mediante a utilização de equipamento audiovisual.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A prova pericial é considerada uma prova técnica, uma vez que permite
certificar a existência de fatos cuja certeza somente seria possível a partir de conhecimentos
específicos.
No âmbito do processo penal, deixando vestígios a infração, a materialidade do
delito deverá ser objeto de prova pericial, a ser realizada diretamente sobre o objeto material
do crime, o chamado “corpo de delito”, como ocorre, por exemplo, na comprovação do óbito
da vítima ou de sua causa (autópsia).
Além da prova pericial realizada diretamente sobre o corpo de delito, outros
exames se revelam necessários para o esclarecimento de questões igualmente relevantes.
Tais são, por exemplo, as perícias realizadas para a demonstração das circunstâncias do
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crime (modo, tempo de execução etc.), do objeto utilizado (exame de balística), do local do
crime (em caso de incêndio), dentre outros (exames laboratoriais, etc.).
Muitas vezes, em razão da urgência e da natureza perecível de algumas
provas, ou seja, da possibilidade de alteração do estado das coisas ou mesmo do
desaparecimento da própria coisa, é necessária, antes mesmo do início das próprias
investigações, a produção imediata da prova pericial, não sendo possível a participação do
juiz, do Ministério Público e, muito menos, da própria defesa.
Diante disso, nessas hipóteses, não é possível a análise da legitimidade da
produção da prova pericial, que, na grande maioria dos casos, é crucial para uma eventual
condenação ou absolvição. Assim, as partes (Ministério Público e defesa) ficam privadas da
possibilidade de contraditar uma prova que possui grande influência no julgamento final.
Diante de tal problema, propomos, por meio do presente projeto de lei, a
modificação do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal),
para que seja obrigatória a gravação, mediante a utilização de equipamento audiovisual, da
perícia realizada no corpo de delito (exame direto). Com isso, permite-se que,
posteriormente, as partes no processo judicial possam verificar a legitimidade da produção
do exame pericial realizado anteriormente ao início da ação penal, assim como é feita com
qualquer prova utilizada em juízo.
Feitas essas considerações, esperamos contar com o decisivo apoio dos
nobres Pares para a sua aprovação.
Sala das Sessões,

Senadora VANESSA GRAZZIOTIN – PCdoB/AM
Senadora VANESSA GRAZZIOTIN

LEGISLAÇÃO CITADA
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941 - CODIGO DE PROCESSO PENAL 3689/41
artigo 158
parágrafo 1º do artigo 158
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 572, DE 2015
Inclui parágrafo único no art. 88 da Lei nº 9.099, de 26 de
setembro de 1995, para dispor que os crimes de lesões
corporais leves e culposas praticados contra vítima menor
de dezoito anos ou incapaz com quem o agente conviva
ou tenha convivido, ou quando haja prevalência das
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
estarão sujeitos a ação penal pública incondicionada.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei tem como objetivo dispor que os crimes de lesões corporais
leves e culposas praticados contra vítima menor de dezoito anos ou incapaz com quem o
agente conviva ou tenha convivido, ou quando haja prevalência das relações domésticas, de
coabitação ou de hospitalidade, serão processados por meio de ação penal pública
incondicionada.
Art. 2º O art. 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, passa a viger
acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 88......................................................................
Parágrafo único. A ação penal será pública incondicionada se os
crimes descritos no caput forem praticados contra vítima menor de dezoito
anos ou incapaz com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou
quando haja prevalência das relações domésticas, de coabitação ou de
hospitalidade.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICAÇÃO
O crime de lesões corporais (art. 129 do Código Penal), em regra, é
processado por meio de ação pública incondicionada. Entretanto, por força do art. 88 da Lei
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, os crimes de lesões corporais leves e lesões culposas
são sujeitos a ação pública condicionada à representação da vítima.
A representação da vítima é uma condição de procedibilidade para a ação
penal pública, ou seja, sem ela, não poderá ser realizada investigação criminal e, muito
menos, o Ministério Público poderá oferecer denúncia. Assim, cabe à vítima, segundo a sua
conveniência, dar o aval para o início da persecução penal em face do autor do delito.
A razão para a necessidade de anuência da vítima decorre do que a doutrina
convencionou a chamar de strepitus iudicii (escândalo provocado pelo ajuizamento da ação
penal), protegendo-se a vítima de determinados crimes contra os efeitos deletérios que,
eventualmente, possam vir a ser causados pela divulgação pública do fato.
Atualmente, tratando-se de ofendido menor de dezoito anos ou incapaz, a
representação deverá ser oferecida pelo seu representante legal. Se houver conflito de
interesses entre o menor (ou incapaz) e o seu representante legal, ou, ainda, se inexistente
este último, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, deverá designar um
curador especial ao ofendido.
Entretanto, na prática, em diversas situações, não é designado curador
especial ao menor. Diante disso, quando são praticadas lesões corporais (leves ou
culposas) em face de vítima menor (ou incapaz) e do sexo feminino, a persecução criminal é
iniciada de ofício, com base na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2005 (Lei Maria da Penha),
se o crime for praticado no âmbito doméstico e familiar. Por sua vez, quando a vítima é
menor (ou incapaz) e do sexo masculino, a persecução criminal depende da iniciativa de seu
representante legal, que, muitas vezes, não tem interesse no prosseguimento do feito, seja
por motivo de foro íntimo ou porque é o próprio ofensor (e tal fato ainda não foi revelado às
autoridades públicas, o que impede a designação do curador).
Assim, nessa hipótese, cria-se uma distinção injustificável, baseada apenas no
sexo, para o início da persecução penal nos crimes de lesões corporais leves ou culposas
nos quais a vítima é menor ou incapaz.
Finalmente, ressaltamos que os crimes praticados contra criança e
adolescente, definidos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), são todos processados por meio de ação pública incondicionada, conforme o
art. 227 do referido diploma normativo, motivo pelo qual deve ser seguida a mesma
orientação quando se tratar da prática dos crimes de lesão corporal leve ou culposa.
Feitas essas considerações, propomos, por meio do presente projeto de lei,
que seja suprimida a necessidade de representação para o processamento das ações
penais relativas aos crimes de lesões corporais e leves e culposas praticadas contra
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menores de dezoito anos ou incapazes com quem o agente conviva ou tenha convivido, ou
quando haja prevalência das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
Sendo assim, esperamos contar com o decisivo apoio dos nobres Pares para a
sua aprovação.

Sala das Sessões,

Senadora GLEISI HOFFMANN

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ECA - 8069/90
Lei nº 9.099, de 26 de Setembro de 1995 - LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 9099/95
artigo 88
parágrafo 1º do artigo 88
urn:lex:br:federal:lei:2005;11340
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ENCAMINHAMENTO
Nos termos do Requerimento nº 935, de 2015, aprovado na sessão de 19 de agosto, e do despacho
da Presidência, os Projetos de Lei do Senado nºs 341, de 2013; e 103, de 2015, vão à Comissão Especial do
Desenvolvimento Nacional, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Hoje, iniciamos nossos trabalhos
com o seguinte orador: Senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Telmário Mota, Senador Cristovam Buarque, Senador José Medeiros, vou falar sobre outro tema,
mas, não poderia deixar de registrar, Sr. Presidente, que fiquei um pouco preocupado – tinha saído daqui na
quarta-feira – quanto àquela discussão que se iniciou sobre a Norma Regulamentadora nº 12, que é um decreto
legislativo que visa revogar a norma. Essa norma trata de medida de segurança e higiene no trabalho a serem
adotadas na instalação e manutenção de máquinas e equipamentos. Só espero que ninguém queira votá-la
de forma precipitada – é um decreto legislativo –, porque, se ela trata da segurança do trabalhador, estamos
falando de braço, de mãos, de dedos, de perna, de visão e de vida. Se há alguma contradição com a norma,
que a gente debata sobre ela adequadamente na Comissão correspondente, para ver o que dá para ajustar.
Eu levanto isso, porque creio que ninguém levantaria esse debate se não houvesse algumas preocupações dos dois lados. Uma é que a norma é do Ministério do Trabalho; e a outra é que me parece que há uma
proposta de decreto legislativo, se não me engano de nº 43, que visa revogar essa norma. E, se a norma protege
o trabalhador, nós temos que olhar com muito cuidado, para que não se cometa um ato de revogar uma norma que protege aquele que dá a sua vida, o seu suor, enfim, o seu trabalho para aquela empresa e não pode
ficar à mercê de um acidente de trabalho com extensão grave.
Também, Sr. Presidente, eu queria ainda entrar no meu tema e me referir aqui rapidamente à importância da votação de quarta-feira. Está prevista para a quarta-feira, às 11 horas da manhã, a apreciação de vetos.
E, além dos vetos, Sr. Presidente, está também o PL nº 2, do Aerus, com o qual tenho uma enorme preocupação, Sr. Presidente.
O PL nº 2 tem que ser aprovado. O dinheiro, como eu disse, está no banco, e só falta o Congresso votar,
para que os idosos do Aerus recebam o que eles têm de direito. Por isso, mais uma vez eu faço um apelo, para
que a gente aprecie os vetos e aprecie, na sequência, o PL nº 2, que vai garantir que aqueles idosos do Aerus,
que recebiam em torno de 6, 7, 8, 10 mil, e estão recebendo um salário mínimo, possam receber o dinheiro.
E a falha aqui não é mais do Executivo. O Executivo já fez sua parte, que foi mandar o projeto para cá.
Nós temos que votar, e eles passam a receber.
Já receberam algumas parcelas no passado, mediante o projeto encaminhado a esta Casa. A Casa votou,
e o banco pagou. Agora estamos na mesma situação: o Executivo mandou, o banco está lá com o dinheiro para
pagar, mas não pode pagar, porque o Congresso não vota. Então esse é o apelo.
Há cerca de 10 mil pessoas do Aerus que estão nessa expectativa. Eles não têm mais dinheiro para pagar
passagem, para vir para cá e fazer aquela pressão legítima. Não é?
Então estou aqui falando a pedido deles, que estão assistindo à TV Senado neste momento, de forma
tal, Presidente, Senador Collor, que a gente vote aqui o projeto do Aerus, que é só uma questão de justiça. Não
é problema de caixa, não é problema de falta de dinheiro, não é nada. É porque o Congresso não aprecia os
vetos, e não vota o projeto em que já está assegurado para aqueles que têm direito.
É claro que, nos vetos, ninguém tenha dúvida de que eu vou votar pela derrubada do veto que sustou
a queda do fator previdenciário e vou votar também pelo reajuste dos aposentados e pensionistas, conforme
o crescimento do PIB. Lamentavelmente, o crescimento do PIB é zero. Muitos dizem que serão 2% negativos.
Se essa é a realidade, não deve haver preocupação nenhuma, porque não vai haver gasto por parte do
Tesouro. Se o PIB crescesse, eles teriam o reajuste. Como o PIB, infelizmente, nesse período, não cresceu nada
e a perspectiva – não é que eu queira – é de que não crescerá também, vamos votar para que, pelo menos,
no dia em que o PIB voltar a crescer, seja 0,5%, 1% ou 2%, e eles terão o reajuste lá na frente, provavelmente
daqui a dois anos.
Minha fala principal, Sr. Presidente, é sobre a crise por que passa o País e com a qual todos nós estamos
preocupados. Vou discorrer sobre o tema sobre o qual inúmeras pessoas estão também falando.
A vida política de nosso País está de fato no meio de um imenso furacão. As ondas desse mar revolto,
sem sombra de dúvida, são enormes. Não há exagero – podem ter certeza – de minha parte.
Esse cenário que aí se encontra faz com que eu lembre a crise que, em 1954, levou ao suicídio o Presidente Getúlio Dornelles Vargas. Eu estive com S. Exª, participando de uma sessão, lá na Comissão de Direitos
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Humanos e, depois aqui no Plenário. Tivemos, depois, a deposição pelo golpe civil militar, dez anos mais tarde,
em 1964, quando o Presidente João Goulart, carinhosamente chamado de Jango, foi deposto.
Por isso, nós todos temos um compromisso, Sr. Presidente, e uma enorme preocupação. Uma missão
a cumprir que é o de estar em estado de alerta permanente a defender o Estado democrático de direito. Devemos garantir a liberdade de expressão e, no entanto, devemos ponderar que liberdade de expressão não
compreende ataques pessoais, discriminação ou preconceito.
O Brasil é uma jovem democracia que aos poucos está se enamorando com sua gente e seu povo. Ela está
aprendendo, no sacrifício do dia a dia a sua importância para o bom funcionamento das instituições e para a
melhoria da vida de todos os brasileiros. Temos de lembrar sempre que seu renascimento foi alcançado com
muitas lágrimas e sangue, derramados por muitos brasileiros que tombaram.
Portanto, a voz das ruas exige que o País avance, mas sempre fortalecendo a democracia. Esse ir à frente,
a passos largos e firmes, lapidando a pedra da sabedoria e ajustando os seus ângulos, requer, primeiramente,
a unidade de ação, a convergência de nossos sonhos, para aí, sim, a partir dessa liga entre o povo e os seus representantes, traçar e abrir harmonicamente novos caminhos para o País e seguir o rumo do desenvolvimento
econômico, social e político.
Buscamos, de fato, Sr. Presidente, a pureza da Justiça em todas as suas faces, a igualdade de oportunidades, direitos iguais e respeito à diversidade cultural do nosso povo. Buscamos uma indústria nacional forte,
a expansão do mercado interno, o desenvolvimento tecnológico, a redução da dívida pública. Um país que
ofereça infraestrutura necessária para dar segurança aos investidores; que apóie as pequenas e médias empresas; que ofereça uma taxa de juro decente, porque esta que está aí é indecente; que estimule o mercado sem
empobrecer a população. Um país que celebre a saúde e a educação não somente como dever do Estado, mas,
sim, como um direito da população.
É fundamental, Sr. Presidente, um maior voluntarismo por parte do Estado brasileiro. Embora o mercado
seja extremamente importante, acredito que o Estado desempenhe um papel estratégico, apoiando a realização
de mudanças estruturais necessárias ao desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a criação e o incentivo
ao surgimento de instituições financeiras capazes de canalizar recursos domésticos para os setores que geram
taxas elevadas de crescimento, sempre respeitando o meio ambiente.
Precisamos de um programa que valorize o homem do campo e o trabalhador da cidade, ofertando
produção, emprego e renda, e, igualmente, que respeite e oferte políticas públicas aos nossos jovens e que
acaricie com justiça os direitos sagrados, como eu falava na abertura, dos aposentados e pensionistas. Temos
que combater a sonegação de impostos e penalizar efetivamente corruptos e corruptores. Se não se combate
a corrupção, Sr. Presidente, quem paga paga muito; e quem não paga, porque rouba, não paga nada, porque
vai para a linha da sonegação. Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional (Sinprofaz),
a sonegação no Brasil é 20 vezes maior do que o valor gasto com o Programa Bolsa Família, o maior programa
de distribuição de renda do mundo.
A sonegação de imposto retira um quarto de tudo aquilo que o brasileiro paga, todos os anos, para os
governos. É uma cifra que ultrapassa a casa de R$415 bilhões, segundo o Sindicato. A sonegação atrapalha, de
forma considerável, qualquer proposta de redução de impostos. Caso fosse eliminada a sonegação, ou fortemente diminuída, poderíamos reduzir em 28,4% os impostos pagos pelo nosso povo.
Entendo que o combate à sonegação e à corrupção é uma decisão política. Não podemos nos opor à
globalização, mas a inserção internacional do Brasil não pode ser passiva ou medrosa. Precisamos ter uma estratégia nacional de desenvolvimento que capture oportunidades globais. É importante que o Governo assegure estabilidade financeira, inflação baixa e sob controle e – volto a insistir – a expansão do mercado interno,
gerando oportunidade de investimento e atraindo empreendedores privados. Isso, Sr. Presidente, exige uma
estrutura orçamentária menos amarrada do que a atual.
Não aceitamos que todo e qualquer investimento público ou de empresa estatal seja tratado como déficit
público, como acontece na atual estrutura orçamentária brasileira. Exemplo clássico é a questão da seguridade
social, em que os números são manipulados vergonhosamente. Todos os governos dizem que a Previdência
está falida. Não está falida, é um grande engano e uma grande inverdade.
Conforme estudos da Anfip (Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil),
não há déficit, e sim superávit. Vejamos: superávit em 2006, 59,9 bilhões; em 2007, 72,6 bilhões; em 2008, 64,3
bilhões; em 2009, 32,7 bilhões; em 2010, 53,8 bilhões; em 2011, 75,7 bilhões; em 2012, 82,6 bilhões; em 2013,
76,6 bilhões; e, em 2014, apesar da desoneração da folha, ainda houve 54 bilhões de superávit.
Precisamos, Sr. Presidente, ter uma atenção especial com a valorização da taxa de câmbio. É preciso colocar
o pé no freio, claro que é. Uma moeda valorizada diminui a competitividade das empresas nacionais no mercado internacional e desestimula os investimentos das empresas estrangeiras no País. O crescimento econômico
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deveria ser financiado, primordialmente, com poupança interna, inclusive mediante a utilização de instituições
financeiras públicas como o Banco do Brasil e o BNDES. É preciso fazer mais do que está sendo feito hoje.
Precisamos ir além, Sr. Presidente, de políticas distributivas. Queremos desenvolvimentismo, com um
projeto que harmonize os interesses públicos e a iniciativa privada. Entendo, senhores e senhoras, que a Federação brasileira é semidemocrática, paralisada com seus preceitos e suas prerrogativas. No caráter histórico,
temos uma República meramente colonialista que só retira e nada repõe. A Federação brasileira está muito
distante da necessidade dos seus entes.
Afinal, será que somos efetivamente uma Federação? Os Poderes constituídos devem um novo Pacto
Federativo ao povo brasileiro. Quase 70%, Sr. Presidente, de tudo o que é arrecadado no País vai para os cofres
da União. É vexatório o beija-mão de governadores, prefeitos, Senadores, Deputados e vereadores nos palácios de Brasília.
Sr. Presidente, por exemplo, emendas são um direito de cada Estado, de cada Município, e não algo que
se dá como se fosse uma troca: se eu voto, tem emenda; se eu não voto, não tem; se eu voto, tem cargo indicado; se eu não voto, não tem. Eu falo com tranquilidade porque não tenho nenhum cargo indicado e também
não choro por emendas. Faço as minhas emendas. Quer liberar, libera; não quer, não libera.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – E mando as emendas para todos os Municípios do
Rio Grande. São 497. Eu divido por 497: se dá 100 mil para cada um, é 100 mil para cada um, e não pelo colégio
eleitoral onde eu faço ou não faço voto. Mando a mesma quantia para todos os Municípios, e não quero saber
se é do PPS, se é do PTB, se é do PDT, se é do PT; é igualzinho para todo mundo. E eu me sinto com a consciência tranquila, porque entendo que o instrumento do Orçamento não pode ser um instrumento eleitoral. Ele
tem que cumprir sua função social, não eleitoral.
Senador Medeiros.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Eu queria parabenizar V. Exª por tocar
neste assunto e também pela forma como aborda o tema “emendas”. Eu creio que a Constituição de 1988, com
tantos acertos, teve também algumas coisas que não foram tão boas. Eu creio que esse advento foi um deles.
A emenda acabou virando uma coisa, como V. Exª citou...
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Quase uma moeda de troca.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – É uma moeda de troca. Você sendo
meu opositor, eu não lhe mando emenda. Enfim, muitas vezes, é maneta a atuação parlamentar. Hoje, já se fala
escrachadamente coisas de que não se falava antigamente, do Oiapoque ao Chuí, em prefeituras, governos e
na própria União. Dizem: “Olha, o governo vai abrir as torneiras para conseguir isso e aquilo”. É uma coisa que
a população abomina. É um instrumento que se o Congresso optasse por acabar seria um bem ao País. Muito
obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Não duvido, não duvido. Concordo com V. Exª.
Enfim, o novo Pacto Federativo requer descentralização de recursos, responsabilidade social e – repito
– ambiental dos gestores. Nessa mesma esteira estão as reformas. O brasileiro exige cidadania tributária, cidadania fiscal, cidadania econômica e cidadania social. O brasileiro clama por reforma política e eleitoral.
Aqui, Sr. Presidente, deixo para o debate uma boa provocação, como eu sempre digo: por que não nos
dedicarmos de fato, para valer, à reforma eleitoral, política e partidária? Devemos pensar seriamente em orçamentos para os quais a população seja chamada a participar, pois ela poderia sugerir prioridades e cobrar dos
agentes políticos.
O empoderamento do povo é o elemento de base, imprescindível para um bom governo. O brasileiro
exige ações dos Poderes constituídos, que caminham ao encontro de um novo marco civilizatório. Temos pressa
de seguir adiante, de escalar montanhas, claro, de rabiscar versos, de cantar ou avançar nas palavras, mas que
elas não fiquem ao vento. Temos que dar preferência ao Brasil e ao seu povo.
Paulo Freire nos ensinou que há diferença entre esperança e esperançar. Ele dizia que é preciso ter esperança, mas a esperança que vem do verbo esperançar. Esperança é esperar, a pura espera; esperançar não, é ir
atrás, é se juntar aos outros, aos que nos ladeiam, ao coletivo, à unidade...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT - RS) – ... é correr atrás dos sonhos e desejos, é abrir caminhos, é conhecer as florestas, é navegar pelos rios, é correr, sim, de pés descalços nas areias brancas dos nossos litorais, é deixar o sol se envolver conosco na longa caminhada, e dizendo sempre: “Todos têm que ter um
lugar ao sol”. É procurar o momento exato de jogar a semente no solo e é, pacientemente, aguardar a chuva.
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A chuva despenca, molha e as sementes brotam. Esperançar é sentir e participar do nascimento da vida, é repartir o pão que brotou da terra.
É preciso esperançar. O brasileiro tem que esperançar. O Brasil precisa de novos encontros com seu povo.
Precisamos nos encontrar com brasileiros, precisamos compreender que em cada um de nós corre sangue índio,
negro, branco e, por que não dizer, amarelo, cigano. Somos milhões de anônimos que ainda acreditam em uma
Pátria para todos, independentemente de sua cor, religiosidade, local de nascimento, gênero, orientação sexual.
Como disse Érico Veríssimo, o vento vai para o sul e faz seu giro para o norte.
Temos, também, que refletir exaustivamente. Há de se dizer que a representatividade, Sr. Presidente, dos
trabalhadores e dos movimentos sociais e populares no Congresso foi encolhida nas últimas eleições. Até foi,
perdemos espaço e estamos pagando um preço alto por isso, principalmente na Câmara dos Deputados. Não
tivemos a clareza de estabelecer táticas e estratégias para aumentar o número de Deputados comprometidos
efetivamente com a nossa gente.
O que ocorre hoje é que temos uma Câmara que não representa efetivamente o povo, porque lá dizem
que é a Casa do povo. Eu entendo que a Casa do povo é o Congresso. Eu não consigo entender essa história
de que a Câmara representa o povo e nós não porque nós representamos os Estados. Eu entendo que nós representamos todo o povo brasileiro, que está nos Estados e nas cidades, mas lamento dizer que não considero
que a Câmara dos Deputados hoje represente o povo brasileiro.
Os direitos sociais, trabalhistas, previdenciários dos brasileiros estão severamente sendo postos em cheque – eu diria atacados. Leia-se, entre outros, o Projeto de Lei nº 4330, que aqui leva o número de PL 30. Esse
texto foi aprovado na Câmara dos Deputados de forma truculenta. Ele ficou por onze anos engavetado. Em
uma semana, tiraram e votaram. Não dá para entender. Ainda bem que o Presidente Renan está tendo muita
cautela. Eu mesmo estou viajando por todos os Estados, fazendo o bom debate, o que chamamos de cruzada
nacional. Uma coisa é você regulamentar a situação de 13 mil terceirizados, outra é dizer que agora não há
mais atividade-fim ou atividade-meio e terceirizar tudo.
Eu cito um depoimento, Presidente Collor, a mim trazido pela federação de bancários, feito em um congresso realizado no México. E tem o nome do banco. São 32 funcionários. Terceirizaram tudo, e o que aconteceu?
Demitiram 30 mil. Só ficaram 2 mil. E esses 30 mil foram recontratados por empresas do setor terceirizado, com o
salário 30% a menos. Isso mostra a preocupação que nós todos temos que ter com a questão dos terceirizados.
Vou encerrar, Sr. Presidente, porque entendo que o espaço é para todos. Vou ficar na metade do meu
pronunciamento, mas no final eu volto, inscrito como Líder, e termino a minha fala. V. Exª me concedeu cinco
minutos a mais, e não é justo que outros fiquem esperando.
Eu encerro aqui e voltarei exatamente na página nº 20 depois.
Obrigado, Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Pois não, pela ordem.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Socialismo e Democracia/PSB - AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Requeiro a minha inscrição pela Liderança do PSB, Partido Socialista Brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Telmário Mota. Bloco Apoio Governo/PDT - RR) – Pela Liderança, nós já estamos com
o Senador Blairo inscrito, e João Capiberibe também já está aqui inscrito.
Depois da minha fala e da do Senador Blairo, V. Exª terá a palavra.
O Sr. Telmário Mota deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Telmário Mota, com a palavra.
O SR. TELMÁRIO MOTA (Bloco Apoio Governo/PDT - RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da Rádio Senado.
Sr. Presidente, atentamente eu ouvia o discurso de V. Exª. V. Exª tem muita razão e deve, sem nenhuma
dúvida, voltar à tribuna e concluir, porque esta é uma hora de muita preocupação e de muita reflexão.
Desde quando entrei aqui, venho insistindo em que eu tenho muito medo de essa crise tomar um sentido, Senador Collor, ex-Presidente Collor, que nós depois não possamos mais controlar. Controlar no sentido
de que a democracia tem que ser preservada em todos os sentidos, que não haja injustiça, até com V. Exª, que
tiraram da Presidência, depois V. Exª provou a inocência de V. Exª. Então, às vezes, o afogadilho é muito perigoso. É preciso que, às vezes, uma decisão política não venha colocar em xeque toda uma estrutura democrática
neste País, porque, neste exato momento, ninguém goza de credibilidade. Não é só o Executivo, o Legislativo
principalmente, e o Judiciário não está longe disso. O Judiciário está totalmente envolvido nessa falta de credibilidade por tudo que nós vemos em todos os momentos.
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De repente, por fragilidade de um setor ou de outro, começa a perder o sentido de os poderes quererem
fazer a pauta de procedimentos de A e de B. É preciso que, nesse momento, a Casa tenha muita tranquilidade,
para que esses assuntos sejam amplamente discutidos.
Eu dizia isto: que a crise, que começa a criar corpo, é uma crise que nós vivenciamos, buscando um exemplo muito mais distante, do Getúlio. Naquele momento, ele ficou quase sem alternativa. Um homem que já
tinha sido deposto, voltou nos braços do povo, reconstruiu a sua história, de repente, vê tudo aquilo, até por
erros de A, ou de B, ou de C, começar a desmoronar, ele bem preferiu, como bem disse ele, sair dessa vida e
entrar na história. Que o exemplo dele sirva, até hoje, para que nós não permitamos que esta Casa ou o Brasil
voltem a incorrer no erro.
Eu queria também aproveitar e conversar com o Senador José Medeiros: do Caburaí ao Chuí, não é mais
do Oiapoque, o Oiapoque saiu. É Roraima que está lá. Caburaí é um dos pontos mais extremos, o Caburaí, em
Roraima, e Chuí, no Rio Grande do Sul.
Hoje, Sr. Presidente, antes de entrar diretamente no meu discurso, eu quero aqui dizer que estive, nesse
final de semana, no Estado de Roraima. Roraima, não diferente de outros, ainda sendo o menor Estado da Federação, com uma população pequena, um Estado grande mas com suas complexidades, o Estado que mais
contribuiu para essa Nação em termos, por exemplo, de terras disponíveis, terras ambientais, tanto nas áreas
indígenas, quanto nas terras para unidade de conservação, de repente, vemos o Estado de Rondônia, como
todos – e vejo o Rio Grande do Sul, que é um Estado mais consolidado, de um povo mais consciente, de um
trabalho mais materializado dentro do País –, passar por uma grande crise.
Estamos com greve dos professores e greve dos professores indígenas. Estivemos ali conversando com
os professores, conversando com as lideranças, no sentido de pacificarmos para que se volte à normalidade. A
Governadora, de forma muito democrática, cedeu a várias proposições, uma proposição atingiu um alto grau
entre as proposições dos professores indígenas. E é uma greve que poderia até nem existir no Estado de Rondônia por várias razões: primeiro, faltou diálogo, no atual Governo, entre a secretaria e os povos indígenas; segundo, assim como a saúde indígena hoje é federalizada, a educação indígena, Senador Cristovam, tem que
ser federalizada.
Um exemplo aqui, rapidamente, sem números tão precisos. Temos trezentas e poucas escolas no Estado.
Duzentas e tantas são indígenas, para servir uma base de dez a quinze mil alunos; as mais de cem outras são
para os povos não indígenas, servem a sessenta mil alunos. Ou seja, como há muitas comunidades indígenas
e cada comunidade quer ter o seu grupo, quer ter sua escola, o Estado pequeno acaba não suportando, acaba
não dando a manutenção e toda aquela assistência necessária. Então, é preciso federalizar.
Agora, federalizar com responsabilidade. Não se pode fazer como fizeram ao federalizar a saúde indígena,
que hoje se tornou um antro de corrupção, de roubalheira. As pessoas até se matam para disputar o tráfego
aéreo dessas unidades de saúde, porque, hoje, é um monte de dinheiro que é colocado, mas que, na logística,
esse recurso não chega para servir de remédio, de médico, enfim, é uma saúde de péssima qualidade. No meu
Estado, por exemplo, as pessoas que hoje em dia são atendidas o são graças ao sistema, ao Programa Mais
Médicos, porque, se fosse pelos recursos, que são muitos, Senador Collor de Mello, não se chegaria às pessoas,
o desvio é muito grande.
Queria, Sr. Presidente – e já um pouco atrasado, mas nunca é tarde –, fazer uma lembrança. Alguns dias
atrás, presenciamos aqui em Brasília a quinta edição da Marcha das Margaridas. Foram, segundo seus organizadores, mais de 70 mil mulheres, trabalhadoras rurais, caminhando pacificamente em prol do desenvolvimento sustentável, com justiça, autonomia, igualdade e liberdade. Sua inspiração tem origem na líder sindical
Margarida Maria Alves, covardemente assassinada na frente de seu companheiro e de seu filho no dia 12 de
agosto de 1983. Seu único “crime” foi defender uma sociedade mais justa e igualitária. Aos que a combatiam,
ela sempre dizia: “Prefiro morrer na luta a morrer de fome.”
Margarida Maria Alves juntou-se, assim, a outros grandes mártires dos oprimidos deste País, como Chico Mendes, Zumbi dos Palmares e a irmã Dorothy Stang, que deram suas vidas em defesa da justiça social, do
meio ambiente e da liberdade.
Sua luta nunca foi em causa própria; ao contrário, defendeu a melhoria de vida de milhões de brasileiros.
E é com satisfação que digo desta tribuna: Margaridas, a luta de vocês não tem sido em vão!
Em 2011, por exemplo, elas reivindicaram unidades móveis, Senador Capi, para que as mulheres do
campo, da floresta e das águas recebessem informação e atendimento para a superação da violência. Desde
então, em apoio a essa reivindicação, o Governo Federal entregou, Senador Cristovam, 54 ônibus para Estados
e Municípios e uma agência-barco ao arquipélago de Marajó, com o objetivo de levar informações e políticas
públicas para as mulheres, ajudando-as a superar a violência e romper o famigerado pacto de silêncio.
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No encerramento da Marcha neste ano, ao som de Aquarela do Brasil, Sr. Presidente, no Estádio Nacional Mané Garrincha, as Margaridas ouviram da Presidente Dilma o anúncio de algumas medidas concretas, em
atendimento às suas reivindicações. Entre essas medidas, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui destacar a criação
das patrulhas rurais Maria da Penha e a formação de 10 mil promotoras legais populares para a prevenção e o
enfrentamento da violência e do feminicídio nas áreas rurais.
Além disso, a Presidente Dilma ainda assumiu de público o compromisso de intensificar as ações de atenção integral à saúde da mulher do campo, da floresta e das águas, por meio de consultas clínico-ginecológicas
e de exames preventivos.
Os compromissos da Presidente Dilma com a luta das Margaridas não pararam por aqui. Ela ainda assinou decreto com as novas regras do Programa Nacional do Crédito Fundiário e anunciou a construção de 1.200
creches ou módulos de educação infantil no meio rural; 100 mil cisternas para alimentar os quintais produtivos
agroecológicos e 109 unidades odontológicas para o campo, sendo 7 exclusivas para as comunidades indígenas.
No enfrentamento da mortalidade materna no meio rural, a Presidente Dilma afirmou que irá realizar a
capacitação de mais de 200 parteiras. Conjuntamente a essa capacitação, o Governo ainda irá distribuir um kit
com roupa especial para atendimento pós-parto.
Esses são apenas alguns dos pontos anunciados pelo Governo em resposta às demandas das Margaridas. Infelizmente, não foi possível atender a todos os pedidos, mas foi construído um consenso nesses pontos
a partir da análise responsável daquilo que, de fato, o Governo poderia atender e de muitos outros diálogos.
As Margaridas já conquistaram muito nos últimos anos e, com certeza, ainda avançarão muito mais a
cada conquista, Sr. Presidente. Faz parte da natureza humana buscar o progresso e o aprimoramento. É natural, ninguém deseja a estagnação.
Quero, portanto, aqui desta tribuna, em nome do povo do meu Estado, Roraima, felicitar as Margaridas
por suas conquistas e solidarizar-me com sua luta em prol de uma sociedade mais justa, democrática, livre,
sustentável e igualitária.
Parabéns a todas as Margaridas!
Era o que tinha, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a declinar desta tribuna.
Meu muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senador Telmário Mota.
Agora, pelo acordo feito aqui, o Senador Fernando Collor e, na sequência, o Senador Blairo. O Senador
Blairo Maggi logo após o Senador Fernando Collor.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão
do orador.) – Exmo Sr. Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, no dia 26 de agosto, o
Senado Federal aprovou a recondução do Sr. Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República. Todo
o processo se deu dentro das normas e da legitimidade, como se requer numa república democrática e num
Estado de direito. Nada a contestar contra isso. Cumprimos o nosso papel institucional, desde as etapas da
apreciação na Comissão de Constituição e Justiça até o escrutínio final no plenário desta Casa.
Contudo, Sr. Presidente, no que se refere à sabatina ocorrida naquela Comissão durante todo o dia, não
posso deixar de trazer ao conhecimento público aspectos nebulosos, extremamente graves do ponto de vista
legal e moral quanto ao desempenho do Procurador-Geral da República.
Para alguns, determinados pontos podem ter passado despercebidos. Para outros, se fizeram notar, porém foram convenientemente relegados. Aos mais atentos, sem dúvida, restaram dúvidas, muitas dúvidas. Para
mim, confirmou-se o conceito e a conduta que há tempo tenho dessa figura pouco republicana, o Sr. Janot,
que venho denunciando desta tribuna desde o ano passado.
Ao contrário do que a maioria dos meios divulgou, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Procurador-Geral mentiu em respostas às várias perguntas feitas por mim. Em outras, apenas tangenciou as respostas e,
em algumas, sequer respondeu. Mentiu o Sr. Janot perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Mentiu o Sr. Janot perante o Senado da República, os seus integrantes e, pior, mentiu perante a nação brasileira. Desrespeitou nossas instituições.
E, agora, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, vejam a gravidade da acusação frontal que ora faço ao Sr.
Janot.
Ele, na condição de Procurador-Geral da República, na sabatina que o reconduziu à função que ora exerce, mentiu, Srªs e Srs. Senadores. Mentiu! Está tudo devidamente registrado taquigráfica e eletronicamente.
Assim, qual é a sanção que se aplica a esses casos?
Aos doutos a resposta. Sabemos, Sr. Presidente, que as regras e a dinâmica que envolvem uma sabatina
não permitem, por limitação de tempo, o completo esclarecimento dos fatos e, menos ainda, a devida cobertura
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e repercussão. Soma-se a isso a recorrente parcialidade da mídia, que, salvo exceções, inclina sempre suas matérias e análises, quase adernando. Isso é fato ou não é? É claro que é fato. Todos nós aqui sabemos que é um fato.
De toda forma, esta tribuna me permite restabelecer a verdade, com a certeza de que, aos poucos, ela
irá se revelar de forma clara e incontestável aos olhos e à consciência de todos.
Vamos agora, Sr. Presidente, com a devida permissão de V. Exª, das Srªs e dos Srs. Senadores, aos fatos.
Durante a sabatina, ao responder meus questionamentos, o Sr. Janot, por exemplo, não disse quem é e
onde trabalha o Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, que tanto o ajudou e continua ajudando, menos ainda
qual é a sua relação com ele. Por que o Sr. Janot se omitiu em relação a esse Procurador, hoje Diretor Jurídico
da Light, que é uma empresa controlada pela Cemig e que, por sua vez, tem sido alvo de investigação do Ministério Público? Qual é, Sr. Janot, o limite do conflito de interesses que envolve seu amigo? Por que seu amigo
pediu demissão do Ministério Público em detrimento do cargo na Light? Foi tão somente uma questão salarial?
E onde entram outros amigos comuns, como os ex-Procuradores-Gerais de Justiça de Minas Gerais, Sr. Jarbas
Soares e Alceu Torres? São todos eles e o senhor integrantes de um mesmo grupo de interesses?
E o caso Orteng, a empresa para a qual o Sr. Janot atuou por diversos anos como advogado, cumulativamente com o cargo de Subprocurador-Geral da República, Diretor da Escola Superior do Ministério Público
Federal e também membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal?
Dadas as evasivas do Procurador-Geral na sabatina, o assunto ficou em aberto, mesmo eu tendo provado
documentalmente que se tratava do exercício advocatício em desfavor de empresa, a Braskem, com participação de capital estatal, mais precisamente da Petrobras. Ou seja, ele advogou contra a União e contra o Estado
brasileiro na condição de Procurador da República. Que interesses havia por trás disso?
É possível aceitar um Subprocurador-Geral da República, membro do Conselho Superior do Ministério
Público e Diretor da Escola Superior do Ministério Público Federal, advogando particularmente e, portanto,
recebendo honorários em desfavor da União? E, coincidentemente, envolvendo ao final a própria Petrobras?
E aqui tenho em mãos o que estou afirmando – no caso, extrato da Medida Cautelar nº 16.266, no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, que é a prova que apresento e que apensarei ao meu pronunciamento, que é a
prova nº 1.
Mais uma vez mentiu o Sr. Janot, pois afirmou categoricamente, durante a sabatina, abro aspas: “Há 31
anos”... E ele fez isso, ele pronunciou essas palavras com gáudio, enchendo seu busto de ar e falando de uma
forma empolada, cheia de falso moralismo. Disse ele – aspas: “Há 31 anos fiz opção pelo Ministério Público.”
Fecho aspas. E a advocacia, pergunto eu, exercida paralelamente durante essas três décadas? E os conflitos
de interesses que existem em várias ações em que ele advogou, mesmo ocupando altos cargos no Ministério
Público? Que opção foi essa, afinal, Sr. Janot?
Além disso, ele se omitiu, ainda em relação à Orteng, quando comentei que essa mesma empresa na
qual ele advogou, desde o momento, segundo palavras dele, em que essa empresa se firmou, ganhou, por uma
modalidade mais simples de licitação, que evita a real concorrência entre várias empresas, todos os serviços
de instalação elétrica da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, um empreendimento que também conta
com a participação da Petrobras.
Quantos interesses não estavam envolvidos, não é mesmo, Sr. Janot?
E a questão da falta de investigação, pelo Ministério Público, das chamadas SPEs (Sociedades de Propósitos Específicos) em ação no Tribunal de Contas da União (Processo TC-029.389/2013-5). Por que o Sr. Janot,
digamos, apenas tangenciou o assunto? Perguntei quando ele daria o parecer sobre as SPEs e ele nada respondeu. Por quê? Por que não respondeu? Tenho documento mostrando a omissão do Ministério Público no
Acórdão nº 2.159/2014, do TCU, Plenário – está aqui, que apresento como Prova nº 2 –, apesar da solicitação
do Tribunal de Contas da União para que se manifestasse sobre as SPEs. Teria também alguma coisa a ver com
a Orteng, com a Cemig e, provavelmente, com a Light, Sr. Janot?
Respondo eu, Sr. Presidente. A Orteng é a principal sócia nas SPEs, junto à Cemig e à Light. E o Sr. Janot,
será que continua representando, ainda que ocultamente, os interesses da Orteng, mesmo sendo Procurador-Geral da República? Sobre isso ele também deu uma, digamos, de João sem braço.
Vamos adiante. Em relação à Oficina da Palavra e ao seu diretor Raul Pilati Rodrigues, o Procurador-Geral
mentiu do início ao fim. Negou o óbvio, dito até mesmo pelos próprios servidores da Secretaria de Comunicação Social da PGR, em carta dirigida ao Procurador-Geral em março deste ano. Aqui está a Prova nº 3. Todo o
processo de contratação foi viciado, sem licitação. E os serviços prestados pela empresa foram objeto de questionamentos internos, tanto que um dos contratos está sendo contestado juridicamente pela própria PGR por
meio do Processo Administrativo 004970/2015-13, que se constitui na Prova nº 4, que aqui apresento.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, Senhora Presidente da República, estou demonstrando na minha fala que
o Sr. Janot, na sabatina que prestou à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, na

Setembro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 1

101

condição de Procurador-Geral da República e candidato à recondução, estou daqui, desta tribuna, afirmando
que ele mentiu em diversas oportunidades.
Todo o processo de contratação foi viciado, sem licitação, e os serviços prestados pela empresa foram
objeto de questionamentos internos. Tanto que um dos contratos está sendo contestado, como disse, juridicamente pela própria PGR.
Pior, ainda em relação à questão de Raul Pilati Rodrigues, o Sr. Janot, que, depois desse contrato assinado, o nomeou seu diretor da Secretaria de Comunicação Social, negou que ele era também diretor e um dos
sócios da Oficina da Palavra. Alegou que tão somente era executivo de uma outra empresa do grupo, a In Press
Comunicação, e que havia se desligado antes de assumir o cargo na PGR.
Pois bem, mostrei documento comprovando que Raul Pilati era, sim, diretor da Oficina da Palavra. E esse
documento, uma relação com minicurrículos, foi apresentado pela própria empresa durante a contratação pela
PGR, para comprovar a capacidade de equipe da empresa. Aqui está a prova número 5. Faz parte do processo
da própria Procuradoria-Geral da República e que me foi encaminhado, em resposta a requerimento de informação que apresentei. Tanto foi assim que não por acaso o Sr. Raul Pilati deixou a diretoria na PGR, em junho
deste ano, pouco depois de eu ter denunciado a imoralidade desses contratos.
Nesse caso, o Sr. Janot quis tergiversar, tanto a respeito da nomeação como da saída de Raul Pilati do
cargo de diretor da Secretaria de Comunicação Social.
Pois bem, também mostrei documentos esclarecendo a realidade, tanto do exercício funcional de Raul
Pilati, como a saída dele em junho deste ano. Aqui estão as provas 6, que demonstram isso, e a prova 7.
Disse também o Sr. Janot que em sua campanha para a PGR, em 2013, não havia contratado nenhuma
empresa e, sim, uma pessoa. Pois bem, essa pessoa, quem era? Acertaram os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras, era o Sr. Raul Pilati Rodrigues.
Por tudo isso, durante a sabatina, fiz questão de ler matéria do jornalista Elio Gaspari, abordando exatamente as dúvidas que pairam sobre a contratação da Oficina da Palavra pelo Sr. Janot, que aqui apresento
como a prova nº 8, sobre as mentiras do Sr. Janot.
Ainda sobre a Oficina da Palavra, o Sr. Janot sequer tentou responder por que motivo o Ministério Público
abriu investigação para apurar supostas irregularidades na contratação desta mesma empresa pela Secopa, de
Mato Grosso, em 2014, tal qual o fez a própria PGR, ou seja, sem licitação. Aqui está demonstrado na prova nº 9.
Também, se omitiu quando observei o maior absurdo de todos esses, referente a esse item, a PGR, para
justificar a inexigibilidade de licitação no seu contrato com a Oficina da Palavra, utilizou, como exemplo de
currículo da empresa, o próprio processo da Secopa, o qual ela mesma depois veio a investigar. E aqui está a
prova nº 10 demonstrando o que afirmo. Por isso perguntei, e Janot não respondeu: Onde está o sentido nisso?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Procurador-Geral também falseou em relação aos gastos e às suas
responsabilidades no aluguel de uma mansão de 1.226m2, na QI 15, Área Especial B, do Lago Sul, em Brasília,
aluguel esse que custou R$67 mil por mês. Contrato esse assinado, de aluguel, durante cinco anos. Aqui está a
prova nº11, de que foi alugado, de que foram pagas algumas parcelas e alguns gastos extras.
Primeiro, ele negou que a PGR tenha tido qualquer despesa com imóvel, o que é uma mentira. Depois,
alertado por assessores que lhe encaminharam um bilhete à Mesa, ele assumiu ter pago, e, com ar de desdém,
falou: “É, foi pago uma bobagem, dois ou três aluguéis”. Pois bem, mostrei documentalmente as despesas efetuadas no valor superior a R$330 mil, entre aluguéis pagos e despesas com manutenção.
Trata-se de documento também enviado pela própria PGR, em resposta a requerimento meu. E aqui está
a prova do que afirmo, a prova de nº12. E, diga-se, essas despesas foram as que a PGR assumiu até a data da
resposta, ou seja, 7 de Julho de 2015. De lá para cá quem garante que novos valores não foram desperdiçados?
O fato também é que este contrato é de tal ordem todo irregular, já que também foi firmado sem licitação,
que a própria PGR o rescindiu e agora entra na Justiça para reaver os prejuízos que a incompetência de Janot
causou com esse absurdo aluguel.
Pois bem, Sr. Presidente, Paulo Paim, continuando com as mentiras de Janot, agora em relação à nomeação
de uma cerimonialista para a PGR, especialmente sobre a motivação e a legalidade do ato. O Procurador-Geral
simplesmente não respondeu qual seria o chamado, abro aspas – “prestígio ao interesse público” – fecho aspas,
alegado literalmente, conforme as aspas aqui citadas, pelo seu Chefe de Gabinete no Memorando nº 13/2014.
Aqui está a prova nº 13.
Para justificar este memorando, o não cumprimento de norma interna da PGR que estabelece que aquele
cargo de Assessor-Chefe Nível IV, CC-4 é privativo para quem possui nível superior, ao responder o Sr. Janot se
superou, alegou que a legislação – vejam só, Srs. Senadores, Sr. Presidente, ...
(Soa a campainha.)
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O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – ... ao responder ele se superou, alegou que
a legislação não impede a nomeação e, pior, que a portaria que proíbe é de sua lavra e por isso insinuou que
podia ser descumprida.
Mentiu duas vezes: primeiro, a Portaria PGR MPU nº 287 é do ano de 2007, portanto, não é de sua lavra
como Procurador-Geral da República.
Aqui está a prova 14 da Portaria a que me refiro.
Segundo, e ainda que fosse da sua lavra, onde é que está escrito na literatura jurídica que o autor ou o
responsável pela assinatura de uma norma está autorizado a descumpri-la? Onde está escrito? Só mesmo se
for no universo do direito particular, extremamente particular, do Sr. Janot.
Mas não é só, Rodrigo Janot se negou a falar sobre o fato de ter homiziado, já como Procurador da República, dois estelionatários em sua casa em Angra dos Reis, no Condomínio Praia do Engenho, km 110 da Rio
Santos, e sobre os recibos de aluguel não passados a um deles. No momento da sabatina, tentou fazer chantagem emocional pelo fato de seu irmão já estar morto há cinco anos. Ocorre que em nenhum momento acusei
o irmão de Janot, sequer citei o seu nome, a minha pergunta foi em direção direta à conduta dele, que, como
Procurador, deu cobertura a dois estelionatários procurados internacionalmente pela Interpol. E ele – Janot –
não negou que seu irmão era um dos criminosos que não podia sair do Brasil, mas também não falou sobre a
ordem de captura e o pedido de extradição enviado pela Justiça da Bélgica. Tenho o testemunho desses fatos
e o documento comprobatório, que junto também ao meu pronunciamento, prova nº 15.
Outro lamentável episódio foi o menosprezo de Janot quanto à escamoteação de informações à CCJ
sobre processos em seu desfavor no TCU e no Senado Federal, por meio dos quais ambos podem julgá-lo e
condená-lo, tanto o TCU, quanto o Senado Federal. São cinco denúncias que tramitam no Senado e duas ações
de fiscalização e controle aprovadas na Comissão de Fiscalização do Senado e enviadas pelo Presidente da Casa
ao TCU, onde se encontram sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler.
A única alegação do Procurador-Geral foi de que tais processos são de minha iniciativa – minha, Senador Fernando Collor –, como se invalidasse o conteúdo deles e, portanto, motivo para ele sonegá-los em seu
documento enviado ao Senado da República. Ora, pergunto eu, como assim? Denúncias e representações,
seja no Senado Federal ou no TCU, podem ser apresentadas por qualquer cidadão. No caso, não só apresentei como cidadão, mas também como Senador da República, e apresentei baseado em fatos reais e nos foros
adequados para investigar e analisar. Ora, Sr. Presidente, alegar que denúncias e processos que podem levar o
Procurador-Geral a ser condenado por crime de responsabilidade não precisam constar dos documentos oficiais para a deliberação de sua recondução em função da autoria dos mesmos é querer, de novo, escamotear
a verdade, a lógica e o bom senso.
Em outro momento da sabatina, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Sr. Janot chegou ao ápice da dissimulação. Teve a ousadia de negar a autoria dos vazamentos de informações sob segredo de Justiça confirmados pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria Presidenta da República, além de alguns de seus ministros e
até mesmo pelos servidores da Secretaria de Comunicação Social da PGR, que textualmente, em carta dirigida
a ele em março deste ano, pediram explicações sobre essa política de vazamentos. Trata-se da prova 3, a que
já me referi anteriormente.
E o pior de tudo: cinicamente o Sr. Janot declarou-se – vejam só – um ser apolítico. Ou seja, que se guia
somente pelos aspectos técnicos, pois a atuação política não seria a sua seara. E pergunto: e aquela foto tirada
com um cartaz de salvador da pátria? Prova 16.
Olha que foto! A alegria e a felicidade estampadas em seu rosto, acreditando ser ele esse que ele tem inscrito no seu busto. Prova 16. E é esse o comportamento que se espera de um Procurador-Geral da República?
Onde está a discrição, a compostura? Sinceramente, Sr. Presidente, quem acredita neste País que o Procurador-Geral jamais se pauta pela política, que se esquiva e está imune a acordos escusos, que não seleciona quem
vai investigar e denunciar, assim como não escolhe os veículos de comunicação para as quais as informações
serão vazadas? Quem acredita, Sr. Presidente, nessa patriótica isenção e imparcialidade do Sr. Janot? Infelizmente, em nosso vernáculo, não existe sinal para ironia.
Em suma, Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, em que pesem alguns exageros e desvirtuamento dos
meios quanto à sabatina, via de regra, parciais e tendenciosas ao Procurador-Geral, a verdade é que qualquer
análise mais apurada do ocorrido naquela oportunidade comprovará que o Sr. Janot mentiu e, por isso, estou
juntando também, a essas provas que agora apresento, a íntegra das perguntas, da parte da sabatina a que
foi submetido o Sr. Janot, em que formulo a ele as perguntas e ele oferece, em resposta, mentiras e tangenciamento da verdade.
(Soa a campainha.)
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O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Muito obrigado. Sr. Presidente, já estou
concluindo.
A verdade é que qualquer análise mais apurada do ocorrido naquela oportunidade comprovará que o
Sr. Janot mentiu. Tenho provas documentais e testemunhais de tudo o que afirmei. Algumas delas, cheguei a
mostrar durante a sabatina e aqui peço que sejam essas provas, em um total 16, até aqui, apensadas ao meu
pronunciamento para registros nos Anais do Senado Federal.
Mesmo assim, mostrando algumas dessas provas documentais, o Sr. Janot fez cara de paisagem durante a sabatina. Ela ainda deve muitos esclarecimentos e, tenho certeza, não vai demorar para que a população
brasileira e a grande mídia percebam que o Procurador-Geral da República está longe, muito longe, anos-luz,
de ser a probidade em pessoa.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu ainda tenho outros diversos questionamentos a fazer – ou
tinha – durante a sabatina. Por questão de tempo, não foi possível fazê-los. Posso trazer aqui algumas delas: é
verdade, Sr. Janot, que V. Exª foi chefe de um serviço de inteligência, criado dentro do Ministério Público Federal, que foi conhecido por Abinzinha, em referência à Abin – Agência Brasileira de Inteligência? E aqui vem a
Prova 17. O serviço ainda existe? Se não existe, porque foi extinto? Alguns procuradores suspeitavam que esse
serviço seria para enganá-los, mas o senhor garantiu que seria para ajudar na proteção dos procuradores ameaçados de morte. É verdade, então, que o serviço foi usado para investigar se o Procurador da República Oscar
Costa Filho sofrera ameaça e, diante da confirmação, a Abinzinha não apresentou o relatório, prejudicando o
referido Procurador porque ele é odiado pelo grupo Tuiuiú?
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Tenho, ainda, mais documentos que provam
que o Sr. Janot, em sociedade com Aristides Junqueira, advogou por anos em mais de uma ação para a Orteng,
Recurso Especial nº 1.305.748, no âmbito do STJ. Aqui está a Prova nº 18.
E mais, Sr. Presidente, agora finalizando, alegou na sabatina que a empresa contra a qual advogou à
época não era a Braskem, e sim a Trikem, de capital privado, e que somente depois de extinta a ação é que a
Braskem incorporou a Trikem.
Pois bem, mais uma vez, o Sr. Janot mentiu. Eu tenho aqui documento, Prova nº 19, provando que a tal
Trikem alegada por ele foi comprada pela Braskem em 2003, e não em 2012, como ele afirmou. Portanto, ele
advogou, sim, contra a União, na figura da Braskem, mesmo sendo Subprocurador-Geral da República. E mais,
com movimento da ação posterior a 2012, ou seja, depois da suposta extinção do caso alegado por ele.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eis aí vários pontos que ficaram ou estão no ar, para que o Procurador-Geral da República explique. Espero que ele realmente consiga responder e pare de se omitir para não
mostrar quem de fato ele é.
Por fim, Sr. Presidente, espero que a nossa imprensa, livre, isenta e democrática, que tanto observa o
Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros e seus dispositivos que exortam a precisa apuração e equidade na
exposição de pontos de vista dissonantes, sobretudo envolvendo denúncias contra agentes públicos, aprenda
também, com o mesmo pau, a bater em Francisco.
Era o que tinha a dizer por enquanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reforçando, Sr. Presidente, o
pedido para que estas 19 provas documentais das mentiras do Sr. Janot sejam apensadas ao meu pronunciamento, para constar dos Anais desta Casa, juntamente com o vídeo a que já me referi, da parte em que eu o
interpelei no decorrer da sabatina a que foi submetido, no último dia 26.
Muito obrigado pela generosidade de V. Exª em relação ao tempo, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim,
Srªs e Srs. Senadores.
DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PELO SR. SENADOR FERNANDO COLLOR EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matérias referidas:
– Anexos.
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(Excerto com revisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Eu queria dizer isso
mesmo, até porque as colocações estão se repetindo.
Data venia , Senador Aécio Neves, essa colocação já havia sido feita pelo Senador
Ronaldo Caiado, e o Procurador já havia respondido, dizendo que essa matéria ainda
tramita, pendente de decisão no Congresso Nacional. Ele, por uma questão de ética ou
por respeito ao Legislativo, não queria se pronunciar antecipadamente.
Está agora inscrito, pela ordem, para falar o Senador Fernando Collor de Mello.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Muito obrigado, Sr.
Presidente José Maranhão.
Sr. Relator, Senador Ricardo Ferraço, Sr. Procurador Rodrigo Janot, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, trago aqui alguns questionamentos ao sabatinado.
Ele disse há pouco uma frase, num tom lapidar: "Há 31 anos, fiz opção pelo
Ministério Público." Em 2009 e 2010, o Sr. Janot era Subprocurador-Geral da República,
era Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União, Membro do Conselho
Superior do Ministério Público Federal. Nesse período, advogou em favor da Orteng – o, r,
t, e, n, g – Equipamentos e Sistemas Ltda. Advogou contra uma empresa com
participações de capital estatal, mais especificamente capital da Petrobras.
E o Sr. Procurador-Geral omite, em seu currículo, esse período em que advogou
cumulativamente com o exercício de Subprocurador-Geral da República. Essa atuação é
moralmente aceitável?
Diga-se que esta mesma empresa, a Orteng, obteve, via carta-convite, o serviço de
instalação elétrica da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.
Pergunto: quando o Sr. Procurador-Geral espera também dar parecer a uma
solicitação do Tribunal de Contas da União feita à PGR, que pede investigação mais
apurada sobre as SPEs – Sociedades de Propósitos Específicos? Poderia o Procurador-Geral
explicitar do que se tratam essas SPEs? E por que o Sr. Procurador-Geral não abriu
investigação contra as SPEs?
Isso nos faz levar a outra pergunta: por que o Ministério Público se omitiu no
Processo do Tribunal de Contas nº 029.389/2013-5 e respectivo acórdão no TCU? Uma
decisão importantíssima em que está em jogo interesse do Estado brasileiro e que
simplesmente o Ministério Público Federal se omitiu.
O segundo questionamento, e aí vou ter que lamentavelmente afirmar que o Sr.
Procurador-Geral falseou nas informações que nos trouxe há pouco. Umas delas tentou
corrigir, mas não in totum. A outra, nem isso.
O Sr. Procurador-Geral contratou, mais de uma vez, sem licitação, a empresa de
comunicação Oficina da Palavra, para implantar mecanismos de governança interna, com
intuito de melhorar o diálogo entre o gabinete do Procurador-Geral da República, a alta
administração e os membros e servidores do Ministério Público Federal. Somente em
2014, os três últimos contratos, incluindo termos aditivos, somam mais de R$940 mil,
tudo sem licitação. Imaginem se fosse um prefeito do interior do nosso País ou mesmo de
capital ou um governador que tivesse feito isso, o que não estaria fazendo o ProcuradorGeral Janot em relação a esses mandatários?
Os três últimos contratos, portanto, orçando R$940 mil, todos sem licitação. Essa
empresa tinha um diretor executivo, Sr. Raul Pilati Rodrigues – e é, aí, que digo que o
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senhor não corrigiu a informação. Esse Sr. Pilati Rodrigues, que coordenou a campanha do
Sr. Janot em 2013 e depois foi nomeado – foi nomeado sim, diferentemente do que
afirma o Procurador-Geral – pelo Sr. Janot para secretário de comunicação na PGR,
conforme tenho aqui um documento que comprova isso. Funcionário da PGR. E ele saiu
sabem quando? Ele deixou o cargo em junho deste ano. E este Sr. Pilati o que era? Exproprietário da Oficina da Palavra.
Não por acaso o jornalista Elio Gaspari comentou em sua coluna, através de uma
pitoresca nota.
Diz ele:
O Dr. Rodrigo Janot terá trabalho na quarta-feira, 26, para explicar por que,
dispondo de um quadro de servidores pagos pela Viúva, contratou uma agência
de publicidade para cuidar da Procuradoria-Geral da República. A PGR [diz ele]
não é a Coca-Cola. Se ele sair da sabatina convencido de que este tipo de
promiscuidade contraria a boa norma da administração, todo mundo ganhava.
É interessante – e eu não vou me deter nisso – é que a Coca-Cola não está aqui por
acaso. O Sr. Janot depois poderá explicar a relação dele com essa empresa.
Interessante é que o próprio Ministério Público Federal, por meio da Portaria nº 344,
de 29/10/2014 – vejam bem a contradição –, da Procuradoria de Mato Grosso, instaurou
o Inquérito Civil Público nº 1.20.000.000295/2014-91 para apurar irregularidade
envolvida exatamente na dispensa de licitação realizada pelo Secopa – Secretaria para a
Copa do Mundo, do Mato Grosso, com a mesma Oficina da Palavra e, pior, a PGR se
utilizou deste processo da Secopa para justificar a inexigibilidade da licitação, que
favoreceram essa empresa chamada Oficina da Palavra.
É uma coisa sem sentido. Quer dizer, a Procuradoria Geral da República aciona a
Secretaria, o Governo do Mato Grosso por ter contratado sem licitação a empresa Oficina
da Palavra, mesmo sendo um regime diferenciado de contratação que abrigava as obras e
as iniciativas da Copa do Mundo. Ela fez isso e, ao mesmo tempo, dispensa de licitação
quando contrata esta Oficina da Palavra para prestar serviços a amplo gabinete do Sr.
Procurador-Geral.
Outra questão – e aqui, também, houve um falseio da verdade, mas eu tenho aqui
os dados exatos, que vou informar. O Procurador-Geral alugou, em 2014, sem licitação,
uma mansão em área residencial na Área Especial B da QI 15 do Lago Sul, de 1,226m². E
olhem que o Procurador-Geral já tem aqueles dois toletes de cristal onde se instala e
alugou esta casa de 1,226m² na QI 15, área nobre, por R$67 mil por mês, contrato, para
uso da Procuradoria-Geral, pelo prazo de cinco anos.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Quando foi solicitar o
alvará, a Procuradoria descobriu que aquela área não era própria para funcionamento de
outro equipamento que não fossem creches ou escolas. Quem vai pagar o prejuízo?
E eu vou dizer. O Sr. Procurador afirmou que não gastou um centavo; depois disse
que não, gastou alguma coisa. Mas eu vou ler o próprio relatório do Sr. Procurador,
respondendo a um questionamento que fiz à Procuradoria.
Diz o seguinte...
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A portaria... Isso aqui é o despacho... Onde é que está? Está aqui. É porque são
muitos documentos.
O Sr. Procurador, respondendo a uma solicitação que fiz, baseado na Lei de Acesso à
Informação, responde que... Eu não vou ler tudo, aqui se fala da questão técnica etc., mas
ele diz o seguinte: “Até a presente data, o montante dos valores custeados por esse órgão,
tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, em procedimento próprio, totaliza...” – até uma
informação para o Sr. Procurador-Geral – “... a Procuradoria Geral gastou R$183.133,33,
referente aos aluguéis...” – resposta do Procurador-Geral – “... mais o montante de
R$147.154,90, referentes aos custos operacionais”.
Então, foi isso o que foi gasto e não, diferentemente do que ele disse, que nada foi
gasto. Foi gasto isso e, agora, depois que houve a denúncia formulada por mim, é que a
Procuradoria, então, viu o grande equívoco em que incorreu e tenta, na Justiça, reaver os
valores pagos.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Terminando, Sr.
Presidente. Terminando e aqui...
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB. Fora do microfone.) –
Apenas lembro ao Senador Collor que V. Exª excedeu seu tempo.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Eu só tenho mais uma
complementação aqui para fazer, Sr. Presidente, e peço a minha reinscrição a V. Exª, ao
final de todos os oradores que aí estão, porque eu tenho mais uma série de
questionamentos a fazer ao Sr. Procurador-Geral.
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB. Fora do microfone.) –
Sem querer direcionar, mas V. Exª ainda tem o tempo da sua réplica.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Posso? Então, muito
bem. Então, muito obrigado.
Sobre essa questão da contratação da Oficina da Palavra, o Sr. Janot recebeu um
ofício dos jornalistas que fazem parte da Secretaria de Comunicação Social da
Procuradoria da República, em que eles questionam o fato do desprestígio que estavam
sofrendo e que estão sofrendo em função da contratação dessa Oficina da Palavra. E eles
enviam um ofício com algumas perguntas, perguntas essas que não foram respondidas.
Entre elas, perguntam ao Procurador-Geral: "É sua estratégia, Sr. Procurador, dar
acesso a informações extremamente sensíveis para uma empresa privada, cuja a finalidade
precípua é obter lucro? Vazar informações para os grandes veículos de comunicação? É
sua estratégia, Sr. Procurador, fornecer informações in off e privilegiar determinados
veículos de comunicação? É sua estratégia desprestigiar a comunicação pública e substituíla por barganhas e estratégias próprias de comunicação mercadológica, a fim de conseguir
capas de jornais e destaques em jornais televisivos?
E sobre vazar informações, nós estamos aqui diante de um catedrático em vazar
informações. Vazar informações que correm sobre segredo de Justiça, e violar segredo de
Justiça é crime previsto no Código Penal. E quem está dizendo que o Procurador-Geral
vaza as informações, não sou eu, somente eu. Aqui, no Senado, no Congresso, todos
sabem, e S. Exª, o Ministro Teori Zavascki já assim afirmou que, em relação a determinado
vazamento, ele não tinha dúvida que o vazamento ocorreu da Procuradoria Geral da
República.
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Aliás, o mesmo método que o seu antecessor usava e que, certa vez, inclusive,
conversamos sobre isso. E o senhor se manifestou indignado contra essa prática. Mas vem
fazendo a mesma coisa.
E agora uma questão, também muito peculiar, que lhe diz respeito diretamente.
O Sr. Procurador-Geral era Procurador da República em 1995... Não vou rebuscar
muito isso, para não... Mas, o senhor tinha um parente contraventor, associado a um
outro contraventor, que receberam, por parte da Interpol, o chamado aviso vermelho, ou
seja, procurado onde quer que estivesse – ele e o seu sócio. O senhor homiziou esse
contraventor, chamado Cláudio Gouveia, em sua casa, em Angra dos Reis, no Condomínio
Praia do Engenho, Km110 da Rio-Santos.
Pergunto, foi correta a sua atitude? Nessa oportunidade, o senhor foi muito ajudado
e continua sendo pelo Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis. E eu demandaria ao Sr.
Procurador que informasse à Comissão onde ele trabalha e qual o grau de suas relações
com ele?
A seu mando, o Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral da República, por meio do
Memorando nº 13, de 2014,...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – ... determinou a
nomeação...
Essa é a última, Sr. Presidente, e eu encerro agradecendo mais uma vez a sua
tolerância...
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – V. Exª já excedeu
em três minutos o seu tempo.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – E ainda dispõe de
cinco minutos para a sua réplica.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Como dizia: determinou a nomeação da Srª Cinthia Oliveira de Almeida para o
cargo em comissão de Assessor-Chefe, nível IV, CC-4, do Cerimonial da PGR sem que ela
tivesse nível superior, como estabelece o §1º do art. 3º da Portaria PGR/MPU nº 287/2007.
Para justificar o descumprimento da norma interna, o seu Chefe de Gabinete,
naturalmente a seu mando, alegou ser a nomeação dessa senhora para Chefe de
Cerimonial um ato – e, aqui, literalmente como está no ofício do chefe de gabinete: "um
ato que prestigia o interesse público". Prestigia o interesse público a nomeação de uma
senhora para Chefe de Cerimonial da PGR? Ou será um outro tipo de interesse? Público
não é; público não é.
O senhor sonegou informações na documentação enviada a esta Comissão – cinco
processos de denúncias aqui no Senado (Petições de 2 a 6, de 2015; duas ações de
fiscalização e controle no TCU, embora sob a relatoria do Ministro Benjamin Zymler) –,
mesmo sabendo que todos podem levá-lo a julgamento e condenação – porque não
terminou ainda o processo, o que V. Exª quis dar a entender naquele despacho que leu,
do TCU – por crime de responsabilidade. Seria esse um ato de menosprezo ou um ato
deliberado de escamotear informações?
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E tenho outras perguntas, mas agradeço, Sr. Presidente, e reitero minha solicitação
de me reinscrever, porque tenho outras perguntas aqui a formular ao escrutinado do dia
de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(...)
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Para esclarecer, eu
lembraria ao Senador Randolfe que o artigo que regula a sabatina de candidatos ao
Ministério Público etc. é o art. 383. Isso está no art. 383, e não está prevista realmente
nesse artigo a reinscrição de oradores para inquirição do candidato. Dessa maneira, a
Presidência, especialmente diante do longo tempo que temos pela frente ainda – esta é a
questão prática –, não tem como fazer a reinscrição do Senador Collor, para, em nova
oportunidade, aduzir o seu questionamento ou fazer outros questionamentos, por mais
importantes que sejam.
Mas V. Exª, no curso, ainda dispõe de cinco minutos para fazer a sua réplica
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Muito bem, Sr.
Presidente, acato a determinação de V. Exª, baseado no nosso Regimento. E, qualquer
outra dúvida que eu tenha, eu posso, pela ordem, no decorrer desta sabatina, fazer alguns
outros questionamentos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Agradeço a V. Exª
pela compreensão e, evidentemente, pelo sentido prático.
Nós temos de concluir esta inquirição, esta sabatina. Fizemos um cálculo
aproximado: se continuar o ritmo em que vamos, ainda teremos 10 horas e 42 minutos de
sabatina, se tudo correr normalmente.
Com a palavra, o Procurador Janot, para dar suas respostas aos questionamentos que
foram aqui levantados pelo Senador Collor.
O SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS – Senador e ilustres Senadores, eu
gostaria de dizer que a minha atuação profissional é, foi e será firme no combate à
corrupção.
No processo referido por V. Exª, o que se refere à Orteng, eram a Orteng e mais sete
pessoas físicas, ou melhor, seis pessoas físicas, que discutiam uma questão de direito de
retirada de acionista minoritário com uma empresa chamada Trikem. Esse processo...
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Braskem.
O SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS – Não. A Trikem... Posso
esclarecer, Senador?
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Pode esclarecer. Eu lhe
envio agora a cópia do STJ.
O SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS – Posso esclarecer?
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Asseguro a palavra
ao orador.
O SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS – Essa questão começou nos idos
de 1997, por aí, contra a empresa chamada Salgema. Depois, essa empresa Salgema foi
adquirida pela empresa Trikem, que, ao final do processo, quando já julgado, foi adquirida
pela empresa Braskem.
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Essa Braskem entra no processo, por sucessão, em uma ação rescisória, para rescindir
uma decisão judicial favorável àquilo que se postulava. Esse processo se arrastou por mais
de 14 anos.
Eu devo lembrar...
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS – Sim, o senhor pode conferir que
verá. Eu queria ter assegurado o meu direito de manifestação.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS – V. Exª não me interrompa
então.
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Eu peço ao
Senador Collor que não interrompa o orador, a exemplo do que o próprio orador fez com
V. Exª. Respeitou o pronunciamento de V. Exª.
O SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS – Informo que este Congresso, na
edição da Constituição de 1988, autorizou a membros do Ministério Público que àquela
época exercessem a advocacia pudessem assim fazê-lo. Eu tenho duas inscrições na OAB,
uma de Minas e outra suplementar, do Distrito Federal, e o faço dessa forma.
No que se refere às SPEs – Sociedades de Propósito Específico, investigação de SPE
não se dá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, como óbvio, todos os senhores
conhecem, se faz para as pessoas com prerrogativa de função, a menos que haja conexão
probatória desejável no processo. E elas estão sendo, sim, algumas delas, investigadas no
âmbito da Operação Lava Jato. Não no TCU, porque o Ministério Público Federal não
oficia no TCU, mas oficia perante a Justiça Federal, e algumas delas, sim, estão sendo
investigadas na Operação Lava Jato.
Com relação aos contratos da Oficina da Palavra, foram contratos regulares. Em um
deles houve o questionamento de um Parlamentar perante o TCU, e eu já li para os
senhores a posição inicial do TCU. Em 2013,...
Devo dizer também que eu não neguei que o Sr. Raul Pilati assumiu a Secom da
Procuradoria. Ao contrário, eu li a cronologia do TCU em que o próprio TCU afirmava que
nenhuma irregularidade existiu na contratação do Sr. Raul Pilati para a Secom da
Procuradoria. E digo mais: ele não fez minha campanha em 2013. Eu não contratei
ninguém para fazer campanha. Eu contratei uma pessoa para me fazer assessoria de
comunicação. Não houve contratação de empresa para a campanha. E devo dizer mais:
ele não é sócio da Oficina da Palavra. Ele foi sócio de uma empresa que se chama In Press,
e não foi sócio da Oficina da Palavra. Digo mais: a Oficina da Palavra não é empresa de
publicidade, é uma empresa que, nesses contratos referidos, presta consultoria e presta
treinamento, media training, para membros do Ministério Público Federal. Aliás, presta
treinamento de media training para vários Ministérios Públicos e vários juízes e magistrados
de vários Estados.
A questão da investigação do Mato Grosso, o que existe hoje é que o membro do
Ministério Público Federal no Mato Grosso declinou da questão investigatória no âmbito
do Ministério Público Federal, arquivou no âmbito do Ministério Público Federal, e
encaminhou ao Ministério Público do Estado para ver se sobejava alguma outra coisa a ser
investigada.
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O aluguel a que eu já tive a oportunidade de me referir aos senhores, a empresa que
alugou o imóvel apresentou um alvará materialmente falso, com plantas arquitetônicas
que não eram aquelas apresentadas na Administração do Lago Sul. Tão logo se soube
desses fatos, muito anteriores a qualquer manifestação de qualquer Senador da República
com referência a isso, houve então a imediata adoção de providências para a rescisão do
contrato, a cobrança dos aluguéis e a representação junto ao Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios para efeito de instauração de processo penal para apurar aquela
falsidade ideológica do Alvará de Licença e Localização.
Gostaria de esclarecer aos senhores também que essa chamada Carta da Secom não
foi subscrita por jornalistas. São servidores públicos, a grande maioria deles não tem
atuação na área jornalística. Nela se questionava eventuais vazamentos dessa empresa que
foi contratada.
Eu queria lembrar aos senhores que, naquela época em que houve a secção dos
termos de colaboração premiada dos dois primeiros que vieram de Curitiba, houve uma
agitação muito grande na imprensa e o que houve mesmo não foi vazamento, foi uma
especulação enorme. Alguns meios de comunicação deram a chamada "lista do Janot";
alguns acertaram nomes, outros erraram nomes, e não se vaza nome errado. Então, o que
houve naquela época foi uma grande especulação sobre os nomes que estariam ou não
naquelas chamadas "listas do Janot", que não são do Janot. As listas são dos colaboradores
que disseram sobre fatos que imputaram a pessoas. Eu nego, portanto, que eu seja um
vazador contumaz. Eu sou discreto, não tenho atuação midiática.
E, quanto à questão levantada de forma não direta, lá dos idos de 1995, de uma
pessoa que seria um contraventor etc., essa pessoa a quem o Senador se refere é o meu
irmão. Esta questão: na época, 1995, dita pelo Senador, ele teria cometido crimes, ele
estaria sob difusão vermelha de crimes, como o Senador mesmo afirma, praticados na
Bélgica, em outro país.
Eu, como membro do Ministério Público Federal, tenho impedimento legal de atuar
nos casos de parentes consanguíneos até o terceiro grau, e não me faria atuar. Não tive
nenhuma atuação outra que não fosse aquela prevista, em que eu estaria impedido,
mesmo porque, se eu tivesse tido alguma atuação, eu o tiraria da difusão vermelha e não
o manteria na difusão vermelha. Não houve qualquer interferência minha.
Eu não vou me referir a esse episódio porque eu tenho para mim que a gente deve
se referir às pessoas que podem apresentar defesa. E eu não vou me referir, em respeito
aos mortos – esse meu irmão é falecido há mais de cinco anos –, eu não vou me referir,
em respeito aos mortos, e não participarei dessa exumação pública que se quer fazer de
um homem que nem sequer pode se defender.
A contratação para a assessoria do cerimonial: foi citada que haveria uma
irregularidade na contratação porque ela estaria em desacordo com o dispositivo não de
lei, mas um dispositivo de uma portaria, que é minha. Não existe exigência em lei para
que essa função comissionada seja atribuída a quem tem curso superior. E não existe curso
superior de cerimonial. A maneira, então, de se contratar alguém para o exercício dessas
funções é recrutar alguém com experiência na área, alguém com experiência na área
através de currículo. E o currículo da minha chefe de cerimonial – e o é até hoje – é
invejável. Ela tem longos anos de trabalho na área, já trabalhou para o Palácio do Planalto,
já trabalhou para o Itamaraty e, com base nesse currículo, ela foi recrutada.
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E, por último, as petições que existiriam aqui e as quais eu teria ocultado da CPI, são
as petições apresentadas pelo próprio Senador, que arguiu em quatro oportunidades, que
pediu processamento do meu impeachment em quatro oportunidades. Também, quanto a
essas, em respeito ao Parlamento e à dignidade do meu cargo, eu não vou fazer qualquer
referência, aguardando que o Parlamento processe as petições apresentadas pelo ilustre
Senador sobre o meu eventual impeachment ou não.
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Com a palavra,
Senador Collor, para a sua réplica.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Em relação ao que o Sr. Procurador-Geral falou – e ele nominou aqui o irmão dele...
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Eu queria lembrar
que, pelo Regimento, V. Exª tem cinco minutos.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – Perfeitamente.
Eu concordo com o Sr. Procurador-Geral, até porque eu não fiz nenhuma acusação
ao senhor seu irmão. Eu nem citei o parentesco; disse apenas que era um contraventor,
que a pessoa era um contraventor. Mas o que eu afirmei foi que o senhor teria auxiliado
uma dupla de contraventores. O outro chama-se Cláudio Gouveia – esse foi o nome que
citei, se não me engano. E, realmente, o senhor deu guarida aos dois na sua casa. Eu citei
aqui o endereço da casa em Angra dos Reis onde eles ficaram. Inclusive, o outro
contraventor disse que pagava um aluguel ao senhor, e o senhor não dava a ele o recibo
dos respectivos aluguéis.
Enfim, há tudo isso aqui, mas é...
Mas há algo mais grave do que isso. Todos os Srs. e Srªs Senadoras ouviram o Sr.
Procurador-Geral dizer que o Sr. Raul Pilati nunca foi da Oficina da Palavra. E citou aí que
era de uma outra empresa. "Nunca foi". Então, está aqui: ofício da Oficina da Palavra em
que a Oficina da Palavra mostra aqui o projeto e diz as pessoas que trabalham na empresa
Oficina da Palavra. Aí vem: D. Miriam Moura, D. Beatriz Abreu e, aqui, Raul Pilati, diretorexecutivo da Oficina da Palavra. Diretor-Executivo da Oficina da Palavra! Foi, sim!
Pertenceu, sim! Era dono, sim, da Oficina da Palavra, que o senhor contratou sem licitação
e depois contratou o Sr. Pilati para ser o seu Secretário de Comunicação Social até o mês
de junho deste ano de 2015. E diz aqui o que ele foi: repórter, secretário de redação,
repórter especial não sei de onde e tal, e vai por aí afora.
Como eu tenho somente cinco minutos, foi dito aqui também que não fez
campanha em 2013, que não contratou nenhuma empresa, apenas uma pessoa. Uma
pessoa! Uma pessoa para fazer o quê? Campanha em 2013. Isto é notório, que se faz
campanha. Mesmo na Procuradoria Geral da República se faz campanha. Faz campanha!
Nós vemos como essa campanha é feita. Então, fez campanha, e foi o Sr. Raul Pilati que o
auxiliou nesse processo.
V. Exª diz que não é de se demonstrar, não é de se vangloriar; e aquele cartaz
fantástico, aquela foto, depois de uma vespertina reunião de que o senhor participou? O
senhor sai da Procuradoria-Geral, desce do carro e pega um cartaz "Esperança do Brasil". E
seu sorriso estampado na face. O que o senhor quis fazer com aquilo? Não foi uma
demonstração de um novo super-homem que estaria surgindo no País? É essa a discrição
que se espera do comportamento de um Procurador-Geral?

213

214 Terça-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Setembro de 2015

SF - 9

SECRETARIA DE TAQUIGRAFIA E REDAÇÃO DE DEBATES LEGISLATIVOS
COORDENAÇÃO DE REDAÇÃO DE DEBATES LEGISLATIVOS NAS COMISSÕES

CCJ (22ª Reunião Ordinária)

26/08/2015

Em relação ao que o Procurador falou, da questão em relação à Orteng, está aqui.
Superior Tribunal de Justiça. Requerente: Braskem S. A. O senhor aí discorreu...
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco União e Força/PTB - AL) – ... o que demonstra o
seu conhecimento profundo sobre essa empresa e suas relações. Portanto, o senhor não
poderia deixar de saber que a Braskem tem como um dos seus principais acionistas a
Petrobras, e o senhor, como disse, fez a opção por servir ao Ministério Público e, como
Subprocurador-Geral, o senhor não poderia, jamais – jamais! –, em tempo algum, ter
advogado em favor de uma empresa, contrariamente aos interesses do Estado. E aqui
estão também os outros nomes a que o senhor se referiu. Há vários. Mas a empresa é a
Braskem.
Então, quero comprovar que o Sr. Procurador-Geral, enfim, esqueceu qual era a
empresa.
Era isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Maranhão. Bloco Maioria/PMDB - PB) – Com a palavra, o
Dr. Janot, para exercer o seu direito de tréplica.
O SR. RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS – Vamos lá.
Como já informei, a Braskem assume esse processo já depois de sentença transitada
em julgado, e, por sucessão, por incorporação, a Trikem.
Volto a afirmar que o Sr. Raul Pilati nunca foi dono da Oficina da Palavra; ele foi
empregado da Oficina da Palavra, dela se desvinculou e foi contratado, como dito pelo
Tribunal de Contas, regularmente para exercer o cargo da Secretaria de Comunicação.
A assessoria de comunicação é prestada por um profissional com brilhante currículo
e que houve por bem se ausentar da Secom da Procuradoria, em junho, por deliberação
própria. Se fosse por mim, permaneceria lá até hoje, dado o profissional de escol que é.
Quanto ao mais, eu gostaria de lembrar, Srs. Senadores, que não há futuro viável se
condescendermos agora com a corrupção; não há país possível sem respeito à lei. O que
tem sido chamado de "espetacularização" da Lava Jato nada mais é do que a aplicação de
princípio fundamental de uma república: todos são iguais perante a lei – pau que dá em
Chico dá em Francisco, como se diz na nossa terra, Senador Aécio Neves.
Eu terminei.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Esse foi o Presidente Senador Fernando
Collor de Mello.
Passamos agora a palavra, como Líder inscrito, ao Senador Blairo Maggi. Depois é um orador e, em seguida, o Senador Waldemir Moka.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Eu sou orador inscrito?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – O Senador Cristovam é na sequência.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eu venho à tribuna, nesta tarde de segunda-feira, para falar um pouco sobre
a economia do País, mais uma vez, lembrar da grave crise econômica que nós vivemos. Atrelada à econômica,
há a crise política, e, neste momento, as duas são irmãs siamesas, não há como separá-las, só depois de um
grande processo, poderemos fazer isso.
O Governo, nesse final de semana, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, anunciou que vai mandar para o Congresso Nacional o Orçamento já com déficit ao redor de R$30 bilhões. É o que a imprensa está colocando. Nós ainda não temos a peça orçamentária e, portanto,
não sabemos exatamente aquilo que vem, mas temos duas formas de olhar esse Orçamento que para cá virá:
uma, com muita preocupação, com lamento; a outra forma, como uma esperança.
Eu, muitas vezes, assumi esta tribuna, durante este ano, para dizer – assim como outros colegas aqui o
fizeram, como Senador Cristovam, que está aqui, fez isso por várias vezes –, para reclamar do Governo, da falta
de transparência, da falta de verdade, da falta de se dar um rumo àquilo que vem acontecendo no País e de se
admitir aquilo que vem acontecendo no País. Eu, quando comemoro, neste momento, comemoro justamente
este ponto, este avanço: o Governo reconhecer que não tem mais o que fazer.
O Governo reconhece, a partir desse Orçamento de 2016, que virá para cá, que o País está quebrado. E
país quebrado, empresa quebrada ou cidadão quebrado deve agir como quebrado, não pode uma empresa,
um cidadão ou um país, ou um Estado que tem dificuldades nas suas contas se comportar como se nada estivesse acontecendo. Então, o Governo, muito claramente, de modo transparente, ou sendo obrigado, vem e
coloca que, em 2016, o Orçamento será deficitário em R$30 bilhões.
Muito bem! Eu acho que esse é o ponto de partida, acho – vou repetir – que esse é o ponto de partida
para uma reorganização das contas públicas brasileiras. Até poucos dias atrás, o Governo mascarava esses dados e dizia que ira pagar isso, que ira pagar aquilo, Minha Casa Minha Vida, construção de rodovias, emendas
parlamentares, obras nos Municípios, mas, a partir de agora, fica bem claro que isso não será possível.
Eu digo que quem se declara quebrado, em recuperação judicial ou falido tem que agir como alguém
que está fazendo uma recuperação judicial, tem que se recuperar como alguém que diga assim: “Eu fali, eu
quebrei!” E, a partir daí, reorganizar as suas contas, achar uma fórmula, uma metodologia de ir acertando as
suas contas com o passado, para poder chegar e olhar com clareza para o futuro.
Então, eu digo, Srªs e Srs. Senadores, que este é um momento especial para o Brasil, como disse, de lamentos e de comemorações. O lamento, mais uma vez, é porque nós infelizmente – infelizmente! – vamos perder o
grau de investimento. E isso trará muitas conseqüências, e consequências desastrosas para economia brasileira.
Outros milhares de empregados, de trabalhadores, perderão seus empregos, porque as empresas e os
governos terão dificuldades em rolar, em levar as suas contas adiante. Mas nós temos, como disse antes, que
comemorar, porque chegamos, então, ao ponto de reinício, Senador Cristovam, de reinício das nossas atividades econômicas. E eu diria, Srªs e Srs. Senadores,...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Com a Presidente Dilma no Governo isso
tudo dará certo? O senhor acha?
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Desculpe-me, não entendi.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Com a Presidente Dilma na liderança desse
processo de rearrumação de contas? É esse o ponto de vista de V. Exª? Desculpe-me interrompê-lo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Não, Senador Aloysio, eu estou dizendo que nós,
neste momento, precisamos colocar as contas no chão.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB – Sr. Presidente. Fora do microfone) – Nós, quem?
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Nós, o Brasil. Nós, o Congresso.
E eu estou aqui a lamentar uma decisão, e a comemorar outra. A comemorar quando o déficit de R$30
bilhões no orçamento for um ponto de partida novo para a economia brasileira e para a política brasileira. Se
será com a Presidente Dilma ou não, as coisas e o futuro vão dizer – o futuro dirá isso!
Mas o importante é que nós, como Congresso Nacional, vamos avaliar o novo orçamento da União. E teremos a oportunidade e a obrigação – e a obrigação! – de fazer as contas públicas do Brasil de 2016 caberem
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dentro desse orçamento. Esse é o ponto e a responsabilidade que o Senado e a Câmara terão daqui para frente,
de ajustar o orçamento àquilo que o Brasil poderá arrecadar, poderá faturar, poderá ter de recursos em caixa.
Então, eu gostaria de dizer que é um momento muito difícil, passaremos por privações, passaremos por
grandes dificuldades, mas, neste momento, quando formos discutir esse novo orçamento, nós teremos a responsabilidade, como disse, de fazer caber o orçamento dentro daquilo que o país vai arrecadar.
Eu ouço o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Senador Blairo Maggi, com a sua experiência, com a sua credibilidade e o seu patriotismo, o senhor traz um tema fundamental. O Brasil há muito tempo
não tem o mapa de um voo de águia para o futuro, e agora não tem nem mesmo o mapa de um vôo de galinha de um lugar para o outro. Quebramos! E eu acho que num sentido o senhor tem razão: a percepção de
que o País quebrou muda a tradição de mentirmos com a inflação e se quebra ou não quebra, as pedaladas, as
manipulações. Nós estamos quebrados, e é preciso fazer alguma coisa. Quanto à essa alguma coisa, a meu ver,
em primeiro lugar, espero que o orçamento proposto diga quais as razões da quebra, tem que dizer as razões.
Por quê? Não estava assim há três anos, há cinco anos! Quem provocou isso? Segundo, quais as consequências
disso? As consequências são muito graves. Se fosse uma empresa, teria que demitir, baixar salário, substituir
diretores; teria que fazer tudo isso. Temo que, sendo um país, ao invés disso, voltemos à inflação, porque é a
maneira de mentir. Não se pode baixar salário, então continuamos pagando 100, mas só vale 90. É a mesma
coisa. Temos que buscar um caminho para equilibrar as contas. Estou de acordo com o seu chamamento para o
papel do Senado. O problema é o que podemos fazer do ponto de vista legal, diante das regras, regulamentos,
Constituição? Segundo, politicamente, não deixar que o Governo venha a dizer que fomos nós que cortamos
certos programas, porque isso pode acontecer. Não cortaram programas. A gente vai ter que cortar. Nossa responsabilidade pode ser essa, mas tem que se saber como, politicamente, fica claro que nós estamos tentando corrigir os erros cometidos pelo Governo. Agora, que precisamos aproveitar o momento desse choque de
consciência de que o dinheiro que vamos arrecadar não chega para pagar nem os gastos correntes... Nem se
fala, como antigamente, que dava para pagar os gastos correntes, e não se pagavam os juros. Agora, nem os
gastos correntes. Nós vamos precisar pegar dinheiro emprestado para pagar os gastos e, ainda, para pagar e
cobrir a dívida. Nós vamos ter que trazer uma solução. Nós temos que trazer, é a nossa responsabilidade. Agora, como fazer isso, dentro das leis que aí estão, que dão tão pouco poder ao Congresso e, ao mesmo tempo,
como fazer isso politicamente para não sermos nós que vamos resolver o problema que o Brasil enfrenta, e
o Governo dizer que nós é que estamos sacrificando aqueles que vão ter que perder para que a economia se
ajuste e o País não fique quebrado como está hoje?
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Muito obrigado, Senador Cristovam.
Existe um ditado, Senador Cristovam, meio italiano, que diz assim: “Em casa que falta pão, todo mundo
grita, e ninguém tem razão!” E é o que está acontecendo no Brasil agora. Mas não tomar nenhuma atitude, não
propor nenhuma uma saída não é democrático, não é papel do Congresso Nacional.
Nós teremos, sim, que propor cortes, teremos que propor reduções de despesas. Eu, sinceramente, eu
nem sei, eu não sei se o Brasil terá condições de, por exemplo, bancar com a folha de pagamento que hoje aí
está. Então, se não pode bancar com a folha de pagamento que aí está, como é que nós vamos aqui ficar aprovando reajuste salarial, Senador Paim, Presidente, de 41%, de 70%, de 30%? Eu não acho que é assim que as
coisas funcionam.
Quando eu digo que é a responsabilidade do Senado e do Congresso, é nesses pontos. Nós temos que
olhar para a conta e olhar para o caixa – o que nós temos, o que não temos. Não podemos, de fato, botar a
maquininha do Banco Central, da Casa da Moeda, para funcionar, porque a inflação virá e os danos da inflação
são muito maiores do que qualquer outra circunstância que nós temos.
Então, o Governo e nós precisamos tomar as providências, sim, de fazer a redução da máquina pública. Tem que diminuir os Ministérios, tem que diminuir os cargos comissionados, tem que reduzir diárias, tem
que diminuir despesas. Olha, são coisas simples, mas cada um defende o seu quintal como se fosse o seu país,
como se fosse o seu império.
Vou dar um exemplo: estou vendo aqui já há 15 dias, há 10 dias, na Esplanada, arrumando para o Dia 7
de Setembro. Quantos milhões vão custar colocar todas essas arquibancadas, fazer tudo isso que está sendo
feito? Para quê?
Ora, se você não tem dinheiro na sua casa, e está de aniversário, não faça festa. Mas continuo sem dinheiro, e quero fazer uma grande festa. Então, são coisas pequenas, do dia a dia, que, tostão por tostão, você
economiza milhão e bilhão, e é isso que temos que fazer.
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Não podemos entender que cada um, cada departamento, cada Ministério, cada canto deste Governo
queira defender aquilo como se fosse a última esfera e a última coisa a ser defendida. Não pode ser assim. O
conjunto da obra tem que ser avaliado por nós aqui do Congresso Nacional.
Ouço o Senador José Medeiros, que há tempos está pedindo um aparte.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Senador Blairo Maggi, V. Exª, que tem
experiência, tanto empresarial, quanto na Administração Pública, sabe muito bem do que está falando e, por
isso mesmo, desde o início do ano, tem sido uma voz aqui nessa tribuna. O primeiro ponto, cansei de ver V. Exª
dizer: “Olha, o Governo precisa encarar a crise, primeiro, assumir que existe uma crise; segundo, assumir que
errou; e terceiro, fazer alguma coisa.” Cansei de ouvir V. Exª dizer isso. Bem, passaram-se vários meses, o Governo teve essa oportunidade. E, na semana passada, a Presidente veio a público dizer: “Olha, o meu erro foi não
ter percebido a crise a tempo!” Ora, como não, se as próprias pedaladas fiscais eram uma forma de maquiar a
crise? Então, o problema é justamente esse. Nós sabemos que estamos numa crise, V. Exª já antecipou um fato,
que fiquei muito preocupado agora, porque tem mais informações, quando disse que vamos perder o grau de
investimento. Isso é uma catástrofe, e o Governo provavelmente já sabe disso. Mas a preocupação é a de que:
de que forma se comportou o Governo? Ora, sabia da crise. Parece aquele sujeito que tem a casinha, tem um
fusca, mas ele está devendo muito. “Bom, então, vou vender o fusca.” Mas, eu vendo o fusca, e aí faço uma festa
com aquele dinheiro, ao invés de pagar dívidas ou fazer outra coisa. Então, a grande preocupação que tenho –
e já encerro –, vou citar um caso: os funcionários do Ministério Público da União pediram aumento, há vários,
todas as categorias, e é obvio que eles vêm aqui para esta Casa pressionar. E, de fato, concordo com V. Exª, se
estamos em extrema dificuldade, como vamos aumentar salário? Mas qual é o sinal que o Governo passa? Bom,
para o funcionalismo não pode. Mas ele acaba de liberar praticamente... Os jornais de Economia dizem que
vai chegar perto de 15 bilhões essa brincadeira que está fazendo lá com a indústria. Ora, a indústria precisa?
Precisa. Mas V. Exª mesmo falou esses dias aqui com a clareza tremenda. Falou: “Olha, o Governo está dando
com uma mão, e tirando com a outra, porque, se um não pode comprar, como é que ele está ajudando o outro?” Então, não passa uma mensagem clara, é uma coisa de louco e aí, obviamente, todo mundo fica correndo
atrás de defender o que é seu. Essa é a grande preocupação. Ele não dá um rumo, e aí eu temo que aconteça
isso que o Senador Cristovam está falando aqui, que venha a jogar aqui, para a Casa, a responsabilidade para
a gente arrumar a bagunça. E, desde o início do ano, V. Exª foi um dos Senadores que fez várias reuniões, chamando os Senadores, para formar um grande pacto pelo País, para tentar arrumar. E não foi ouvido. O Senador
Cristovam foi outro. Eu vi esta Casa se posicionando. O Governo não ouviu. Mas eu temo que acabe vindo essa
responsabilidade para a gente. Eu queria parabenizá-lo por levantar esse assunto tão importante para o País.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Muito obrigado, Senador Medeiros.
Eu diria, respondendo ao Senador Medeiros e ao Senador Cristovam também, que quero crer que esse
orçamento que veio para cá já é uma resposta das tais pedaladas. Ora, se o TCU não aceitar as pedaladas deste
ano, não aceitará as do ano que vem. Portanto, não adianta mais vir com pedalada. Tem que vir com alguma
coisa correta e concreta.
Então, eu acho que esse orçamento deficitário que vem aí já é uma resposta para as pedaladas, porque
me parece que o TCU vai dizer: “Não, isso eu não quero mais, não aceito mais!”
Ouço o Senador Aloysio.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Esse orçamento desequilibrado é, em si mesmo, uma pedalada, Senador Maggi, porque veja V. Exª: a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 4º, diz que
a LDO disporá sobre equilíbrio entre receitas e despesas – a LDO! Ora, se o orçamento vem para cá, a proposta
orçamentária, com desequilíbrio, o Governo está infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal. É claro que, seguramente, depois, uma vez que a LDO, que deveria ter norteado a elaboração desta proposta à Lei Orçamentária, ainda não foi aprovada – veja V. Exª o grau de bagunça, de balbúrdia que existe neste País! –, é provável
que o Governo venha, depois, alterar a LDO para permitir o orçamento desequilibrado. Mas, se o Congresso
fizer isso, estará revogando o art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, colocando mais alguns pregos
no caixão da credibilidade das contas públicas brasileiras. A responsabilidade de enviar ao Congresso a LDO,
que é a Lei Orçamentária, como todos nós sabemos, tem um nome e um sobrenome, é Dilma Rousseff. É dela
essa responsabilidade.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Muito obrigado, Senador Aloysio.
Eu concordo com V. Exª. O que está escrito na lei, na regra, deve ser cumprido. Eu aqui não estou fazendo
defesa de Governo, eu estou aqui querendo dizer da realidade que nós temos.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Eu sei disso. Eu só estou acrescentando algumas observações à margem, como notas de rodapé ao seu discurso, com o qual eu concordo.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Obrigado.
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Eu queria chamar a atenção para o fato de que o Governo joga para o Congresso, o Congresso joga para
o Governo, e a população paga o pato, paga o preço. E o pior preço que nós estamos pagando é a desesperança, é a falta de esperança. Como eu já disse várias vezes aqui, eu achei que já havia chegado ao País do futuro,
e não existe. As crianças estão chupando pirulito, nós vamos lá e tiramos o pirulito da boca das crianças. É o
que está acontecendo em nosso País.
Então, independentemente de posições políticas e de posições partidárias, nós temos que dar um basta
nisso. Ora, se o Governo não consegue fazer, o Congresso tem a responsabilidade de fazer. É isso que eu entendo.
Independentemente de ter que cortar programa, de não aprovar salário, de diminuir de salário, que a
lei não permite, mas deveria, o Senado Federal, o Presidente Renan deveria reunir as Lideranças e dizer: “Nós
vamos baixar 10% do nosso custo no Senado Federal”. O Judiciário que faça o mesmo; o Governo que faça a
mesma. Se não houver sacrifício geral de todos nós, que fazemos política, não temos o direito de cobrar da
população. Mas primeiro nós cobramos da população para depois fazermos a nossa parte. É isso que eu estou
a reclamar, indignado, no púlpito do Senado.
Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Permita-me. Eu acho que só há uma alternativa,...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Peço desculpas ao Senador Moka.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ... Senador Aloysio, que não sei se é possível, nem tive tempo de consultar, que permitiria a gente fugir do que o Senador Blairo está fazendo, e eu lhe
pergunto, Senador: o Senado, o Congresso pode devolver o orçamento ao Poder Executivo, uma vez que não
cumpriu? Pode ser que possa. Aí, sim, é uma tarefa nossa. Devolvemos. Não já se devolveu aqui medida provisória? Pode-se devolver a peça orçamentária, se ela não está dentro das regras?
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Pode-se rejeitar, pode-se rejeitar, evidentemente.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Mas, se rejeitar, aí cria um...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Oposição/PSDB - SP) – O Presidente do Senado tem prerrogativas,
quando um projeto afronta a Constituição – não precisa ser um projeto do Executivo, mas mesmo um projeto
de iniciativa Parlamentar –, tem, sim, condição de negar a admissibilidade do projeto.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Então, pronto. É negar a admissibilidade.
Não se pode desaprovar depois, porque cria um buraco negro neste País.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Senador Moka.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Senador Cristovam, permita-me. Primeiro, eu quero
dizer o seguinte: eu entendo o pronunciamento do Senador Blairo Maggi. S. Exª lamenta que o País esteja vivendo a situação de um orçamento deficitário; por outro lado, comemora o fato de ter enviado para cá a realidade.
Quer dizer, sem máscara, sem mascarar. Isso é uma coisa. O Senador Cristovam pergunta se podemos devolver.
Eu já presidi a Comissão Mista do Orçamento. Nós vamos ter um relator da receita, que, aliás, é o Senador Acir
Gurgacz. Esse Senador tem como objetivo avaliar exatamente a receita, e ele pode chegar à conclusão de que
está certa, com R$20 bilhões O duro é se sobrar para nós definirmos onde vamos cortar para que os R$30 bilhões
fiquem zerados. Essa talvez seja a maior preocupação, porque a Presidenta – ou o Governo – estaria transferido para o Congresso a responsabilidade de decidir onde cortar o déficit de R$30 bilhões. Não sei se fui claro.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR - MT) – Muito obrigado, Senador Moka.
Para finalizar, vou repetir aqui o que já disse algumas vezes, pois o fato, Senador Paim, relata bem isso.
O senhor chega para a sua família e diz: “Vamos viajar”. Aí vêm os quatro filhos – três filhos, cinco filhos – e esposa, cada um com sua mala. O senhor pega seu carrinho e diz: “Vamos viajar”. Chega cada um com uma ou
duas malas. O senhor diz: “Não vai dar, não cabe no porta-malas”. Eles têm que abrir as malas, deixar alguma
coisa fora, distribuir dentro do porta-malas. Ou organizamos a viagem ou não viajamos. Isso é o que está acontecendo no País hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Blairo Maggi, parabéns, como
sempre, pela clareza, tranquilidade e honestidade de propósito que percebemos na sua fala.
Agora, conforme combinado, é o Senador Moka; depois, o Senador Alvaro Dias.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, agradeço a gentileza de V. Exª ao me conceder a oportunidade de ocupar esta
tribuna, ao mesmo tempo que agradeço a permuta que fiz com o Senador Cristovam Buarque.
Srªs e Srs. Senadores, na quinta-feira à tarde, eu disse desta tribuna que o meu Estado vivia um enfretamento eminente entre produtores rurais e índios, e advertia que isso estava acontecendo na fronteira. Eu nasci
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na fronteira, Senadores. Minha querida Bela Vista é uma cidade de fronteira, muito próxima de Antônio João,
onde está acontecendo o conflito. Naquele momento, eu disse que era preciso tomar providências e que era
fundamental que fizéssemos isso sob pena de ter esse enfrentamento.
Muito bem, Srs. Senadores, na sexta-feira, fui a Campo Grande, à Federação da Agricultura do meu Estado, Famasul, com a Senadora Simone. Lá estavam também Parlamentares federais, como a Deputada Tereza
Cristina, o Deputado Mandetta e o Deputado Marun, além de vários deputados estaduais – eu não vou cometer
injustiça, mas estavam do meu lado e cumprimento todos – e da Deputada Federal Mara Caseiro, que também
é de uma região de fronteira.
No transcorrer dessa audiência pública, a Senadora Simone explicou o teor da PEC 71, que há mais de
anos defendo nesta Casa. A PEC 71 é única forma que temos de promover justiça, porque indeniza o valor da
terra nua e as benfeitorias dos produtores e não expropria a propriedade. Porque, Sr. Presidente, Srs. Senadores, existem propriedades como a que foi invadida, do saudoso Sr. Pio Silva, que morreu com 100 anos e cujos
filhos têm mais de 60 anos e que lá sempre viveram. Eu acho que um deles nasceu na própria fazenda. Portanto,
estamos falando de uma propriedade de 50, 60 anos, às vezes mais. Como vamos pedir para esses produtores
saírem de suas propriedades com uma mão na frente e outra atrás, sem a justa indenização do valor da terra
nua? É o que está na PEC. E eu volto a pedir o apoio dos Srs. Senadores, pois, se Deus quiser, na quarta-feira,
será votada na CCJ.
Eu dizia isso, Senador Paim, na sexta-feira, em Campo Grande, na Famasul, no sentido de acalmar, de pedir
paciência. Mas é claro que é muito mais tranquilo pedir paciência ao produtor, pois não é a minha propriedade
que estão invadindo. É diferente. São mais de 90 propriedades invadidas no Mato Grosso do Sul.
Uma cidadã de Antônio João mora na fazenda. Ela saiu da casa dela. A filha dela estava na reunião e
disse claramente – não foi uma provocação –: “Eu acho que esta reunião que está acontecendo hoje aqui em
Campo Grande, sexta-feira, tinha de estar acontecendo em Antônio João, porque lá é que está o problema. Os
Parlamentares deveriam ir a Antônio João para verificar o problema”. Na hora, eu disse que não teria dificuldade para ir a Antônio João se o sindicato marcasse uma reunião. E fui convidado para ir a uma reunião. A minha
intenção era, nada mais, nada menos, dizer o que está acontecendo aqui, a iminência da votação da PEC 71,
relatada pelo eminente Senador Blairo Maggi, mas que tem o texto aprimorado – o Relator dessa PEC era o
saudoso Senador Luiz Henrique – pela Senadora Simone e pelo Senador Humberto Costa.
O Sr. Edison Lobão (Bloco Maioria/PMDB - MA) – V. Exª me permite um aparte, Senador Moka?
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu vou conceder o aparte. Só quero...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Eu posso alertar que, pela importância
do tema, embora seja uma comunicação, vou lhe dar o tempo normal, para permitir os apartes.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Estou falando como orador inscrito, no lugar do
Senador Cristovam Buarque, que me concedeu essa prerrogativa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Eu vou lhe dar o tempo necessário.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Está bem. Sem prejuízo do Senador Cristovam.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Sem prejuízo do Senador Cristovam.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu agradeço.
Eu estou dizendo aos Srs. Senadores que fui lá, convidado, com essa missão. Cheguei a conversar, na
noite de sexta-feira, com a presidente do sindicato, que, por coincidência, é uma das proprietárias que teve a
sua fazenda invadida. E ela me disse: “Senador Moka, nós vamos fazer uma reunião para discutir o problema”.
Mas lá chegando, na sexta-feira, acompanhado do Deputado Mandetta e da Deputada Tereza Cristina, a
presidente do sindicato rural – e não é uma crítica porque entendo a indignação dela – abriu a reunião dizendo que estava há muito tempo naquela situação e que não aguentava mais. Ela disse que estava com a camisa
do marido porque suas roupas estavam na fazenda, e deu por encerrada a reunião.
Eu não falei. Eu não tive oportunidade de falar sobre a PEC 71 em Antônio João. Nenhum Parlamentar
falou. Ela encerrou a reunião e disse que voltaria para a fazenda dela, para a casa dela e quem quisesse que a
acompanhasse. Eu não acompanhei, Senador Paulo Paim. Fiquei na sede do sindicato rural de Antonio João.
A Deputada Tereza Cristina também ficou, mas o Deputado Mandetta resolveu que iria acompanhar. E foram
para lá não sei dizer quantos, mas cerca de 50 carros, e retomaram a sede de duas fazendas.
Houve um conflito grande. Tem-se notícia de que um índio foi atingido e morto não se sabe dizer se antes da retomada – eu pelo menos não tenho essa garantia – ou durante a retomada da propriedade.
Eu agora estou sendo atacado por ONGs indigenistas que me acusam de ter organizado a invasão, Senadores, como se eu tivesse planejado isso. Ora, a vida inteira, aqui e lá na Câmara, as pessoas que me conhecem
sabem que se há algo que eu nunca fiz e nunca vou fazer é pregar ou instigar a violência. Não faz parte do meu
perfil. Eu sempre fui um Parlamentar conciliador. O que eu defendo, sim, é a aprovação da PEC, porque essa é a
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única forma de se fazer justiça ao produtor rural e à população indígena. É a única forma que encontro. Tanto
que há dois ou três anos, eu apresento, na Comissão de Constituição e Justiça, uma emenda na rubrica da Funai – claro que é pequeno o valor porque não conseguimos mais – para que se faça a chamada desapropriação
com indenização do valor da terra nua e das benfeitorias.
Eu não aceito ser confundido com alguém que queira estimular, pregar violência. Eu não faço isso e tenho certeza de que nem o Deputado Mandetta e muito menos a Deputada Tereza Cristina agiram, até porque
nem sequer falaram, na reunião, em Antônio João.
Concedo um aparte ao Senador Edison Lobão; em seguida, ao Senador Blairo Maggi, ao Senador Cristovam, à Senadora Simone e ao Senador José Medeiros.
O Sr. Edison Lobão (Bloco Maioria/PMDB - MA) – Senador Moka, é dever de todos os brasileiros, e não
apenas de alguns, a defesa do meio ambiente e dos nossos indígenas. Todavia, as invasões a respeito das quais
se refere V. Exª são realmente inaceitáveis. V. Exª pergunta: “Será justo ou injusto o que vem ocorrendo?” Para
mim, obviamente injusto, sobretudo com os nossos produtores rurais, aqueles que fazem a riqueza do País. Nós
estamos vivendo um momento de extrema dificuldade econômica, e é exatamente o campo que está respondendo positivamente ao chamamento das nossas dificuldades. O Brasil possui hoje 350 mil índios, e o território
que lhe foi destinado é de 13% da geografia brasileira. O Brasil não é um país do tamanho da Suíça, é um país
continental: 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Treze por cento sobre 8,5 milhões representam uma área
imensa de terras para 350 mil índios. Como justificar, portanto, invasões como essas às quais V. Exª se refere?
Por outro lado, também não se pode acusar o Senador Moka de violência. Quem conhece S. Exª sabe que ele
abomina a violência, mas também não pode simplesmente fechar os olhos às coisas que de errado existem
em nosso País. Senador Moka, quando, em 1992, veio ao Brasil o Papa João Paulo II, houve quem, da própria
Igreja, pedisse a ele que fizesse uma homilia sobre reforma agrária, praticamente sugerindo o avanço de trabalhadores em terras ocupadas ou não. Sua Eminência veio ao Brasil e, em vez disso, fez uma homilia pregando
a boa vontade dos proprietários de terras em relação aos trabalhadores rurais e apelando a eles que, daquilo
que sobrasse de suas terras, cedessem alguma coisa aos trabalhadores rurais. Porém, dizia o Papa, invasão da
terra alheia, da propriedade alheia, não! Em nenhuma circunstância! Então, por aí se vê que uma coisa é olhar
com bons olhos a situação dos índios – e todos nós temos o dever de fazê-lo – e dos trabalhadores rurais, mas
a invasão, sobretudo a invasão desnecessária, aquela que violenta a produção no campo, essa, paciência, não!
V. Exª não pregou outra coisa a não ser a compreensão e o entendimento entre as partes. Portanto, não posso
deixar de ser solidário com V. Exª nesse minuto em que se defende daquilo de que não precisava se defender.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu agradeço o aparte do Senador Edison Lobão
e o incorporo ao meu pronunciamento.
Senador Blairo Maggi e, depois, Senador Cristovam Buarque, Senadora Simone e Senador José Medeiros.
O Sr. Blairo Maggi (Bloco União e Força/PR - MT) – Senador Moka, quero ser solidário com sua pessoa,
com seu discurso, com sua história também. Como já foi dito aqui pelo Senador Lobão, quem o conhece sabe
que isso não é do seu feitio. Todos nós, aqui no Senado, no plenário, temos V. Exª como apaziguador. É uma
pessoa que, muitas vezes, faz crítica, mas, no momento de ajustar as coisas, é o primeiro a levantar a mão e
buscar o entendimento. E não é diferente nessa história que V. Exª está relatando e que aconteceu no Mato
Grosso do Sul. Não é diferente! Não é diferente porque o seu posicionamento é de buscar entendimento entre
as partes, de nunca abandonar aqueles que são seus companheiros, de estar à frente na defesa deles. Agora,
não se pode confundir a defesa, que V. Exª faz, com a vontade que os outros têm. Os outros também estão fazendo defesas. Eu, que não vivo no Mato Grosso do Sul, acompanhei, nesse final de semana inteiro, pelas redes
sociais, os filmetes, os filmes, as mensagens que vieram da região de Antônio João e as discussões que vocês
tiveram lá, as discussões dos produtores rurais, mostrando a polícia, inclusive, levando índios dentro dos carros da Força Nacional para dentro das áreas que ainda não estavam invadidas para mostrar como se aquilo já
fosse invadido, com a presença de índios. Quer dizer, o jogo que está acontecendo ali não é claro, não é leal.
E nós aqui, no Senado, estamos ultimando as nossas tratativas para votar a PEC 71, que esperamos que traga
um pouco de paz ao campo, que traga um pouco de perspectiva ao campo. Se a União quer fazer reservas
indígenas, criar mais reservas indígenas, o que eu entendo que não possa, porque a questão é clara: deu até
1988 para a demarcação e depois mais cinco anos para a regularização de tudo isso... Esse tempo já foi, esse
tempo já passou. Então, nós achamos que... O que vamos propor nessa PEC, nessa emenda à Constituição, diz
o seguinte, clara e puramente: quer fazer reserva, indenize. Indenize aquele proprietário pela terra nua, pelas
suas benfeitorias, e ele terá condições de sair daquela propriedade, se é que há interesse dele, e ir para uma
outra, produzir da mesma forma como faz. Então, quero cumprimentar V. Exª, deixar aqui hipotecada a minha
solidariedade, os meus respeitos a V. Exª e dar o testemunho do quanto V. Exª trabalha aqui pela União, traba-
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lha para resolver os problemas, e não, ao contrário, para incitar os problemas, como V. Exª está trazendo aqui.
Parabéns e muito obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Obrigado, Senador Blairo Maggi. Quero incorporar o aparte de V. Exª ao meu pronunciamento.
Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Senador Moka, eu não conheço a história
de Mato Grosso a ponto de dizer...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Mato Grosso do Sul, Senador.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Mato Grosso do Sul, desculpe. Não conheço
a história do Mato Grosso do Sul a ponto de dizer exatamente os detalhes sobre a disputa entre índios e fazendeiros. Tenho a maior simpatia pelos direitos dos índios, mas não esqueço que o apartamento onde eu moro
em Brasília está construído onde um dia foi dos índios. A casa onde nasci e morei em Recife ficava em terra que,
um dia, alguns séculos atrás, foi dos índios. Não sei há quantas décadas chegaram ao Mato Grosso do Sul os
fazendeiros, não conheço detalhes. Então, não vou entrar nesse terreno, embora ache, sim, como disse o Senador Blairo e o senhor conversava aqui antes, que tem de haver uma indenização pelo trabalho que foi feito,
pelas benfeitorias que existem. Agora, o que eu quero dizer é o meu testemunho sobre o seu comportamento;
sobre a sua história, que aprendi a conhecer aqui, e o respeito que tenho pela convivência que adquiri aqui
com o senhor. Essa convivência, esse conhecimento me permite dizer que o senhor defende os direitos que
acha legítimos, justos, mas dentro da lei e, sobretudo, de maneira muito pacífica. Misturar Moka e algo violento, para mim, não faz o menor sentido. Por isso, a minha solidariedade em tudo isso que falam sobre o senhor.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu agradeço o aparte e o incorporo, também, ao
meu pronunciamento.
Senadora, minha cara amiga Simone Tebet.
A Srª Simone Tebet (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Senador Moka, eu, escutando atentamente o Senador
Cristovam, quero começar dizendo que eu conheço Mato Grosso do Sul. Ao contrário dele, eu nasci em Mato
Grosso do Sul. Nasci em um Município muito distante do Município de V. Exª, oeste e leste, mais de 600km de
distância, mas nasci em uma época em que nós vivíamos de forma harmônica e não olhávamos a cor da pele.
Eu vivi em uma época onde eu convivi com índio, não índios, com brancos, com negros, enfim, com a raça
amarela de uma forma harmônica e pacífica. O que nós estamos vendo, nos últimos anos, sendo inflamado
por terceiros, por organismos internacionais, por conselhos indigenistas, muitas vezes, bem-intencionados,
mas mal informados, é que está se incitando a guerra no campo, a guerra em Mato Grosso do Sul. Eu conheço
Mato Grosso do Sul e conheço melhor ainda V. Exª. V. Exª foi meu professor, V. Exª não apenas me deu aula de
Química, mas me deu noções de vida. Eu me lembro, V. Exª já era vereador naquela época, candidato à reeleição, quando nós pedíamos para falar sobre política em sala de aula, V. Exª, de forma equilibrada e harmônica,
sempre colocando a política com P maiúsculo, na frente da lousa, do quadro-negro, explicando as noções de
cidadania, de direitos humanos. Eu conheço V. Exª para dizer que, infelizmente, aquele manifesto colocado,
dizendo que V. Exª instigou qualquer tipo de violência, não é apenas inverídico e falso, como também deturpador de toda a realidade. Eu estava com V. Exª na sexta-feira no sindicato rural, quando a população, inflamada,
queria uma reação nossa, e nós pedimos cautela. Não pude lhe acompanhar em Antônio João. Se pudesse o
faria, e não tinha problema nenhum de estar nesse manifesto porque, se estivesse lá, provavelmente eu estaria com o meu nome aqui. Sabe por quê? Porque eu conheço a minha história, eu conheço a sua história, eu
sei o que eu penso e o que V. Exª pensa. Nós realmente temos lado. E o lado é o da população de Mato Grosso
do Sul. Para nós, sul-mato-grossenses e brasileiros são brancos e índios, sem adjetivos. Brasileiros e ponto, sem
adjetivos. E é nossa obrigação dar uma solução para esse conflito fundiário que, há décadas, eclode aqui e ali
em mais diversos pontos da Federação brasileira, e com muito mais violência em Mato Grosso do Sul, porque
temos a segunda maior população indígena deste País. Do que precisamos, aí sim, é deixar claro desta tribuna
– e V. Exª não precisa se preocupar, tem o meio apoio e pode falar em meu nome, embora eu vá usar a tribuna
também em momento oportuno – que temos lado. E o nosso lado é contra a omissão do Poder Público. Se há
um culpado nessa história, é o Governo Federal. Este, o passado, o outro, eu não sei. Talvez todos, porque essa
situação se arrasta há pelo menos 20 anos, no que se refere às violências e aos casos de homicídios mais graves. Em relação à morte desse índio, eu confio na Justiça. A perícia dirá se realmente ele faleceu no período do
conflito. A polícia investigará, e a Justiça punirá quem de direito. O que não podemos fazer é mais injustiças,
como se está querendo fazer em nosso Estado, seja através da mídia, seja de alguns segmentos, com V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Agradeço, Senadora Simone, e incorporo também
o aparte de V. Exª ao meu discurso.
Senador José Medeiros.
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O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Senador Moka, sou testemunha aqui
da sua atuação e de que V. Exª subiu nesta tribuna, na semana passada, para pedir justamente atuação do Governo para que não houvesse conflito. V. Exª tinha previsto uma tragédia anunciada. E tenho aqui, no meu celular, prova da sua inocência. Eu recebi vários vídeos da região e uma moradora reclamando. Vou ler: “Senador,
nos ajude. Esses índios estão sendo treinados por guerrilheiros paraguaios, estão fortemente armados. Não
sei se consigo fotos deles assim, não quero me aproximar tanto. Mas de índios não tem nada a atuação deles.
Estão agindo como se fossem treinados. É uma pena que o Senador Moka veio aqui, mas ficou só sentado em
cima da mesa e não nos ajudou a nos contrapor contra eles.” Então, está aqui a prova de que V. Exª foi lá para
negociar. A população enraivecida queria que V. Exª fosse lá para o conflito. E, obviamente, com a experiência
que tem, ali tinha ido justamente para solucionar o conflito. Acrescento aqui, Senador Moka, e me compactuo
com a fala da Senadora Simone. Aquela situação ali já existe há muitos anos. Passa pelo suicídio de alguns indígenas. Só há uma solução para aquilo ali, é a solução dada pelo PEC nº71, que está aqui. Não precisava esta
Casa estar fazendo isso. Há muito tempo, o Governo tinha que ter tido essa clareza. Porque não é possível que
você pegue um cidadão que esteja há 100 anos na terra, tome a terra dele e diga que vai pagar só o curral. O
Senador Cristovam disse muito bem. Não há uma parte do Brasil que não foi terra indígena. Ora, se for para ter
esse raciocínio, vamos fazer o seguinte: vamos pegar a Avenida Paulista e dar aquele pedaço valioso para os
índios. Não se pode fazer esse tipo de raciocínio sem querer que haja conflito, porque vai haver conflito. Nós
temos que ir por outro caminho, e o caminho é da solução. Se quer passar a terra para os índios, maravilha.
Desapropria, paga, é o que a PEC nº 71 está propondo. Agora, dessa forma, não dá. Isso está ficando muito
mal porque há muitos interessados por trás. Os índios, muitas vezes, são insuflados. Eu falo da região de Mato
Grosso e de várias outras regiões do País. O Conselho Indigenista tem muitas qualidades. Agora, tem muita
responsabilidade...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – ... nisso também. E a Funai também,
porque eu não vejo esse órgão querendo acabar com esses conflitos. Na verdade, trancam as soluções, emperram as soluções e isso só vai se agravando. E aí, quando alguém se predispõe... Por isso as pessoas, muitas
vezes, não querem nem passar perto dessas questões. Eu vi, todo mundo viu a sua honestidade de propósito,
aqui, na semana passada, a sua preocupação com o conflito, a preocupação para que não houvesse violência.
Pois bem, da forma como V. Exª agiu, mesmo assim, parte o acusa de omissão e parte o acusa de ter planejado
uma reunião conflituosa que culminou com a morte do índio. Então, esse é o tamanho do problema. Esperamos que o Governo ouça V. Exª e esta Casa, para que isso se resolva. Muito obrigado.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu agradeço o aparte do Senador José Medeiros
e incorporo ao meu pronunciamento.
Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Oposição/PSDB - PR) – Senador Moka, eu serei rápido, em função de já estar
esgotado o tempo de V. Exª. Mas não poderia deixar também de me manifestar. A causa dessa tensão no campo e dos conflitos entre indígenas e proprietários rurais é, como disse a Senadora Simone Tebet, a omissão do
Governo. É incrível a omissão do Governo. Lá no meu Estado, no Município de Guaíra, especialmente, também
há tensão, muita preocupação, subtração de direitos, insegurança, intranquilidade no campo. Os produtores
rurais não podem produzir e indígenas se julgam com os seus direitos subtraídos. E o que ocorre lá, e provavelmente ocorre também no Mato Grosso do Sul, é que há indígenas alienígenas, guaranis, que chegam do Paraguai para promover invasões em áreas produtivas. Essa é uma questão já conhecida no Senado, no Congresso,
no Governo e, lamentavelmente, não há, da parte do Governo, eficiência em adotar providências que possam,
realmente, devolver segurança aos produtores rurais, respeitando, obviamente, os direitos dos indígenas. Mas,
certamente, cabe ao Governo Federal encontrar o limite e a solução para este problema conflituoso, que já ganha muito espaço, já que existe há muito tempo. Eu queria apenas, também, manifestar-me em relação a essa
especulação em torno da sua participação nesse episódio no Mato Grosso do Sul, que isso é surreal, para quem
conhece a sua personalidade. O Senador Moka é um contemporizador, é um pacificador. É evidente que, às
vezes, as pessoas podem confundir a sua energia, o seu dinamismo, com medidas mais agressivas. Mas, longe
disso, V. Exª é um conciliador e tem agido dessa forma nesta Casa e no exercício do seu mandato. Os nossos
cumprimentos a V. Exª e a nossa solidariedade.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Agradeço o aparte, Senador Alvaro Dias e incorporo-o, também, ao meu pronunciamento.
Eu vou encerrar, mas eu quero dirigir-me, agora, ao Senador José Medeiros, que recebeu essa mensagem.
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Veja, Senador Paim, eu sou acusado de ficar sentado e não acompanhar, ou seja, não acompanhei a retomada da propriedade. Não acompanhei porque eu não fui convidado àquela reunião com essa finalidade.
Eu fui lá para discutir a PEC nº 71 e o que se faria aqui. Eu confesso que achei temerário aquilo.
A presidente do sindicato estava – e com razão – indignada, transtornada, em função de estar fora da sua
casa, da sua propriedade, vendo lá o seu gado, não tendo como cuidar das suas coisas. É difícil isso.
Agora, eu quero dizer que não fiquei sentado à mesa, Senador José Medeiros. Eu fiquei, eu e a Deputada
Tereza Cristina, ligando, sim, para o Ministério da Justiça, pedindo que a Força Nacional fosse para lá, ligando
para o Governo do Estado, pedindo que o Departamento de Operações de Fronteira fosse para lá, para impedir
o conflito, para proteger a vida dos índios e dos produtores. Lamentavelmente, infelizmente, não para esse índio, Simão, se não me falha a memória, porque eu gostaria tanto de ter impedido isso, Senador José Medeiros.
Gostaria que não tivesse acontecido nada disso.
Agora, V. Exª diz bem: você é acusado de omissão por essa pessoa que passou por isso e de incitador por
ONGs ou por associações que dizem que eu organizei, mentalizei e fiz com que isso acontecesse. Ora, isso não
é uma verdade. Eu, o que eu fiz foi aqui, na quinta-feira da semana passada: adverti as autoridades.
E graças a Deus, hoje, na conversa que tive com o Ministro da Justiça, ele disse que a Presidente da República autorizou a presença do Exército, porque lá, em sendo fronteira, é área de segurança nacional. E lá o
Exército – eu tenho certeza – vai dar pelo menos a tranquilidade de evitar um conflito ainda maior.
O que eu tenho feito nesta Casa... Eu não sou produtor rural, como muita gente pensa. Não que o produtor rural não tenha o direito de defender a sua propriedade. Eu acho que ele tem o direito de defender, mas
longe de pregar que seja através de violência. O problema é que essas pessoas estão se sentindo abandonadas,
não têm decisão. Então chegam a tamanho desespero que dizem: “Ou nós vamos lá e retomamos a sede, ou
nós, como tantos outros que já temos na história, vamos ficar sem a fazenda, sem o gado e sem nada, como
isso já aconteceu.”
Então, na verdade eu tenho lado, sim, nunca escondi de ninguém, mas o meu lado nunca foi o de pregar a violência, muito menos de maltratar. Quem me conhece sabe disso. Ao contrário, eu já ajudei, muitas e
muitas vezes, várias aldeias indígenas, Senador Paulo Paim.
Nunca fui lá fazer proselitismo político, ao contrário. Eu ocupei a tribuna para demonstrar minha indignação, porque é duro você ser atingido. Quando a crítica é procedente, eu aceito, mas quando lhe fazem uma
injustiça como essa que estão me fazendo, isso eu não posso aceitar. Mas claro que eu tenho um lado – e disse
isso aos produtores rurais –, e meu lado é o daquele que quer ver justiça. E a justiça é votar a PEC 71, desapropriar a propriedade, indenizar a terra nua e o valor da benfeitoria. Aí, eu tenho certeza, o produtor vai sair de lá,
vai comprar outra área, se ele quiser, e o Governo vai poder ampliar a demarcação que ele acha que deve fazer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Waldemir Moka, eu ia exatamente pedir a V. Exª isto: que V. Exª explicasse, da tribuna, o que é a PEC 71. É que V. Exª simplificou, mas é importante isso, porque muitos não entendem. V. Exª está dizendo o seguinte: indenizem a quem de direito, e aí
não haverá conflito, e que isso quem pode fazer é a União.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco Maioria/PMDB - MS) – V. Exª me dá a oportunidade.
Ainda hoje, um radialista me falou: “Mas a Fazenda Buriti chegou a ser negociada, não deu certo. Por que
na Fazenda Buriti não precisava da PEC e aí nessa fazenda precisa da PEC?” É que a Fazenda Buriti, embora haja
uma aldeia – e o problema é com os índios –, foi declarada, depois dos estudos, que não é terra de índio. Então,
aí ficava fácil para a União. Quando se chega à conclusão de que é terra de índio, pois terra de índio é terra da
União, em tese a União não pode comprar aquilo que já seria seu. E a PEC 71 faz exatamente isto: as pessoas
que adquiriram títulos, compraram terras de boa-fé e que estão lá há vários anos produzindo, essas pessoas
seriam indenizadas no valor da terra nua e da benfeitoria. Essa é a PEC 71. Deixa-se claro aqui também que nós
não estamos defendendo grileiros, invasores. Aqui fica claro que, se não for de boa-fé – este artigo aqui, o que
prevê a PEC 71 –, não terá valor a quem não tem esse direito.
Então, é uma coisa justa, é uma coisa que eu tenho certeza de que, se aprovada, vai ser boa para o produtor, mas será boa para os índios também. O duro é ficar enganando os índios, estimulando-os a invadir a terra,
sabendo que isso aí não vai resolver o problema deles. Isso é que eu acho que a população indígena tinha de
entender. Eu acho que nós estamos pedindo paciência. O outro lado, o Conselho Indigenista Missionário, poderia estar pedindo também paciência.
Calma, que nós vamos resolver isso pacificamente. A impressão que eu tenho é que ninguém acredita,
e por isso é que está esta confusão lá no meu Estado.
Eu quero encerrar dizendo: eu jamais instigaria qualquer tipo de violência.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Eu sou testemunha, permita-me que
diga, do seu espírito conciliador sempre nesta Casa. E tenho certeza de que V. Exª não praticaria nenhum ato
que fosse na linha da violência.
Passamos a palavra, agora, ao Senador Cristovam Buarque, que estava aguardando desde o primeiro
momento aqui, cedendo a palavra a diversos oradores.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Senador Paulo Paim, eu estou inscrito como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – V. Exª está inscrito como Líder.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Após o Senador Cristovam, então?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Após o Senador Cristovam é o Senador
João Capiberibe.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Mas está também como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Como Líder.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB - PR) – Senador Paim, apenas para verificar a minha inscrição,
porque estou inscrito há bastante tempo, para uma breve comunicação.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Senador Paim, se pudesse verificar a ordem da minha inscrição também, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – O Senador Alvaro Dias é a próxima comunicação inadiável.
Senadora Simone Tebet, ainda há quatro oradores na sua frente.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Irei democraticamente aguardar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Cristovam Buarque, com a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quem leu os jornais nestas últimas semanas,
Senador Moka, Senador Reguffe, tem a sensação de dois fatos: o Brasil está quebrado, e o Governo, desorientado. Basta ver como o Governo tem agido, indo para um lado, indo para outro, sem saber que decisões tomar
e firme nas decisões.
Um dia diz que não tem dinheiro para pagar o 13º dos aposentados, dois dias depois aparece o dinheiro; esta semana, propõe a volta da CPMF, dois dias depois, recua disso. Cada dia, nós temos uma surpresa que
mostra a desorientação completa.
E, hoje, deu entrada aqui a Peça Orçamentária para 2016 com algo inédito no Brasil: uma Peça Orçamentária deficitária! Um documento onde fica claro que os recursos que virão das diversas receitas, que já são muito
elevadas, esses recursos não serão suficientes para cobrir os custos, mesmo antes de pagar a dívida. Ou seja,
é o que se chama de um déficit primário: o déficit que não chega a pagar os gastos correntes. O Governo teria
que se endividar para cobrir juros e endividar-se para pagar os salários, os custos em geral.
Isso é a prova de que o Governo quebrou. Como disse o Senador Blairo aqui, pouco tempo atrás, existe até
um lado até positivo a reconhecer que é dizer, de público, com clareza: “Estamos quebrados.” Mas isso é trágico
também para o Brasil, porque: quais são as saídas quando a gente entra numa situação dessas? Suponhamos
que, em vez de ser um governo, fosse uma empresa: o que teria que fazer essa empresa? Teria que fazer uma
concordata. Não digo declarar falência, porque ela pode se recuperar, mas teria que definir uma concordata.
E aí o que teria que fazer? Teria que deixar de pagar os fornecedores, teria que demitir empregados, teria que
renegociar as dívidas com os bancos, teria que intervir na diretoria mudando os diretores. É isso o que faz uma
empresa quando diz: “Não temos condições de cobrir nossos custos, mas não queremos fechar. Temos condições de nos recuperar.” Ela tem que recuperar a credibilidade junto aos clientes e reduzir seus gastos.
É isso que se faz. Lamentavelmente, na história do Brasil, não é isso o que se tem feito. O que se tem
feito, Senador Ataídes, é utilizar a mentira para esconder a quebra, através da inflação, em que, em vez de você
dizer: “Eu só tenho 90 a pagar dos 100 que eu devo” – que é assim que nós fazemos –, os governos, na história do Brasil, têm dito: “Não, eu lhe pago os 100, mas os 100 só valem 90”, porque é um dinheiro falso, ele vem
da emissão de moedas, é um dinheiro que vem da manipulação da moeda quando o país tem banco central,
quando tem sua moeda.
No caso da Grécia não pode ser feito, a Grécia quebrou, caiu na real – real no sentido de realidade –,
porque a moeda não é deles; se a Grécia tivesse a sua própria moeda teria emitido e mentido que não havia
quebrado, desvalorizando a sua própria moeda.
Nós entramos num momento muito crítico, porque ou vamos ter que reduzir gastos de maneira drástica
ou vamos ter que aumentar impostos – como o Governo, aliás, tentou com a contribuição da CPMF – ou vamos
ter que quebrar a estabilidade monetária, que já não está bem, numa carga fiscal que já está muito elevada.
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Ou seja, temos as restrições constitucionais que não permitem, pode-se até dizer felizmente, demissão
nem redução de salários, restrição constitucional que a Grécia não tem.
Temos a carga fiscal já muito elevada, que dificulta o caminho do aumento de impostos, como se viu
essa semana; temos a tragédia da cultura inflacionária, que não pode usar um pouquinho de inflação – como
muitos economistas defendem, inclusive meu mestre Celso Furtado defendia –, só que no Brasil não existe um
pouquinho de inflação, já está em oito, qualquer coisa chega a 10 e chegando a dois dígitos sabemos quais as
consequências.
Por isso, estamos num momento de realidade em que o Governo está desorientado pelas ações de um
lado e outro, o Ministro não passa a confiança que precisamos ter num momento desses e a Presidente não
passa a ideia de que está comandando o processo, a prova é que vai e volta. Estamos, Senador Reguffe, numa
situação extremamente difícil.
O Senador Blairo, há pouco, aqui, disse que é de nossa responsabilidade, Senador Jorge, do Congresso,
fazer o orçamento equilibrar. Foi contestado aqui, especialmente pelo Senador Aloysio, dizendo que esse não
é um problema nosso, que é um problema do Governo. O Senador perguntou como vamos fazer se não equilibrarmos o orçamento. Vamos então reduzir os programas.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Senador Cristovam, eu estava ali na solenidade, na Presidência – acho que até ajudo a V. Exa, com todo o respeito aos colegas – na Presidência, junto
com o Presidente Renan, com a nossa Senadora Rose, recebendo o Ministro Joaquim Levy e, especialmente, o
Ministro do Planejamento, que entregou a proposta orçamentária real. Não é mais aquela que tinha sido encaminhada para cá, que tinha superávit. Essa agora tem um déficit de R$30 bilhões, de 0,5% do PIB. E, em uma
passada de olhos pelo Orçamento brasileiro, você tem mais de 90% – todo mundo culpa sempre o Governo –,
90% dos recursos do Orçamento brasileiro já estão comprometidos com despesas obrigatórias. E o Governo,
quem estiver de plantão no Palácio, administra menos de 10%. E esses 10%, ele tem que contingenciar.
Então, eu acho que o Senador Blairo está com a razão. É responsabilidade de todos. O que estava muito
ruim neste País era que nós estávamos vivendo meio que uma ilha da fantasia. Não é de agora do Governo do
PT, não. Vem de anos atrás, de ter um orçamento que é mais uma ficção do que uma realidade. Esse orçamento que nós recebemos aí, parece, nós vamos ter um debate ainda nele, que é bem mais perto da realidade.
E posso afirmar, fui governador, V. Exa também, nos governos dos Estados e nas prefeituras, essa ilha da
fantasia acontece todo ano, na busca de prever receitas que não vão se realizar, na busca de um orçamento
que não vai ser executado. Eu acho que esse choque de realismo... Eu, se fosse a Presidenta, se estivesse lá na
assessoria dela, hoje era um dia de ela falar para o País, do lado do Ministro do Planejamento e da Fazenda:
“Olha, eu estou aqui apresentando uma peça realista, eu estou pedindo o apoio do Congresso Nacional, conto
com o apoio. Quero o apoio da sociedade.” Como um pai de família faz quando tem um período de dificuldade
pela frente. O nosso País é capaz de superar tudo isso.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Senador Jorge.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Se nós ajudarmos, mas se for em cima
de uma realidade real.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Senador Jorge, eu estou de acordo,
pela primeira vez a gente fez... Mas não vamos esquecer que, oito meses atrás, ela disse que estava tudo uma
maravilha. Então...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Estamos no choque de realidade.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Então, oito meses atrás, ela não disse
a verdade. Oito meses atrás, durante a campanha...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Ou interpretou errado os cenários ou
alguma coisa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Está bom, está bom. Não disse a verdade porque não interpretou corretamente. Não sabia.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Senador .
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Pode ser, a gente tem que dar... Um
momento, um momento, Senador Ataídes.
Então, veja bem. A ilha da fantasia houve durante todos os quatro anos do Governo, com diversos programas que eram insustentáveis. A gente pode até dizer que necessários.
Então, houve uma ilha de fantasia. A ilha de fantasia houve durante a campanha, mas felizmente quebrou
agora a ilha de fantasia. Caímos na real. Isso é positivo. Não tenha dúvidas. Agora, duas coisas a gente tem que
ver, que eu acho que quem for trabalhar esse Orçamento tem que analisar.
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Primeiro, por que chegamos a isso? Tem que dizer. E, segundo, quais as consequências disso se nós não
fizermos o dever de equilibrar.
Mas aqui se lembrou que também fica muito fácil para o Governo dizer que dá, dá, dá e o Congresso
corta, corta, corta. Isso é uma questão política, que a gente tem que analisar também. Não é uma boa o Governo ser o responsável por cortar as ilusões criadas por um governo que viveu numa fantasia. Nem é possível o
que eu levantei aqui – e eu consultei depois, e me disseram que não se pode –, que era o Congresso devolver
a proposta orçamentária para o Governo, dizendo que mande outra. Disseram-me que não é possível isso. Então, nós vamos ter que fazer um exercício de resolver o problema sério: o Governo quebrou e nós temos que
recuperar isso, porque o Brasil precisa. É um problema que nós vamos ter.
Mas, antes de continuar, eu vou passar a palavra ao Senador Ataídes e, depois, ao Senador Reguffe.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB - TO) – Senador Cristovam, é sempre uma satisfação enorme poder ter esta oportunidade de ter um aparte de V. Exª. E aqui eu quero me lembrar do último discurso que
eu fiz aqui nesta Casa, semana passada, quando eu disse que tão somente agora a Presidente Dilma vem ter a
dimensão da crise. E aí eu inclusive citei o nome de V. Exª e o nome do Senador Alvaro Dias. Eu disse que... Eu
acho que eu fui até um pouco meio além, porque eu disse que, se o Governo do PT tivesse ouvido 1% do que
V. Exª colocou nessa tribuna, alertando o Governo para os riscos durante essa última década, como também
o Líder Alvaro Dias, quem sabe não teria acontecido o que aconteceu. Para cada ação há uma reação. V. Exª
sempre tem sido extraordinariamente contundente, preciso e sábio em seus discursos. Este Governo, agora...
Não adianta. Agora tem que mostrar a verdade. Não dá mais para se esconder nada, nem aqui, para o povo
brasileiro, nem lá fora. Recentemente um diretor do Banco Central – agora, na semana – disse que a situação
do Banco Central é muito cômoda, é muito boa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – É verdade.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco Oposição/PSDB - TO) – É muito boa. Nós acabamos agora... Com todo o
respeito, com todo o carinho e admiração que eu tenho ao Vice-Presidente desta Casa, que agora está presidindo, o Senador Jorge Viana disse que são despesas operacionais, obrigatórias, que levaram o País a este caso,
até certo ponto. Não. Só de swap, neste ano, o Banco Central vai ter um prejuízo acima de R$100 bilhões. Já
tivemos, nesses sete meses, Senador Cristovam, um prejuízo de mais de R$60 bilhões no swap. Esse negócio
de risco para baixar o preço do dólar intervém no mercado. Então, neste ano, está previsto um pagamento de
juros da dívida, incluindo o swap cambial, na ordem de R$480 bilhões, para uma receita corrente da União, em
torno, de R$1,2 trilhão. Então, o problema do Brasil, que nós sabemos que de longa data, primeiro, é a gastança
sem nenhum critério, uma verdadeira farra. Achava que o dinheiro é público, e nós podemos fazer dele o que
nós queremos. Não. É público e é do público. Então, esse é o primeiro problema do Brasil. Chegou agora um
momento em que o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro, acabou a confiança dos nossos empresários, acabou
a credibilidade, e vai embora. Aqui, eu quero só mais um segundo sobre desemprego no Brasil, Senador Cristovam. É mais uma mentira que está para o povo brasileiro que nós estamos com desemprego de 8,3%, só que
o povo lá fora e os empresários sabem que não são 8,3%. A PEA, que é a População Economicamente Ativa, é
de 96 milhões de brasileiros. Desses 96 milhões de brasileiros – olhe esse número que eu vou dar –, segundo
o Pnad Contínua, 8,4 milhões estão desempregados; vêm os “nem-nem”, segundo o IBGE, 10 milhões estão desempregados; vem o seguro-desemprego, e o Governo diz que estão empregados – a etimologia da palavra,
inclusive, contradita isso –, são 9,3 milhões de pessoas; e vêm os desalentados, aqueles que procuraram emprego durante 30 dias e não conseguiram, mais 2,1 milhões. Então, nós se nós somarmos os 8,4 milhões que
o Governo falou que estão desempregados, mais os 10 milhões, mais os 9,3 milhões, mais os 2,1 milhões, teremos 29 milhões de trabalhadores hoje desempregados pelo Brasil afora. Essa é a verdade. E isso representa
um desemprego acima de 28%, enquanto o Governo está dizendo que o desemprego é tão somente 8,4%. Ou
seja, essa mentira, chegou a hora de acabar e contar para o nosso povo a verdade, a realidade dos fatos, porque
só assim nós vamos, então, poder sair desse buraco negro em que o Governo nos meteu, a todos nós brasileiros. Somente assim. Saída tem, o Brasil é maravilhoso, é um país rico em tudo, mas, enquanto nós estivermos
a enganar, nós não vamos sair desse buraco negro. Nós temos que incentivar a produção. Esse programa de
proteção ao emprego é um tiro no cérebro! Isso não vai funcionar! O FAT não tem dinheiro para manter esse
programa. E digo mais: é inconstitucional! E está aí. Está chegando à Casa para enganar o povo. É uma agenda
política. Enfim, eu lamento muito, eu tenho um carinho muito especial por muitos petistas aqui, inclusive pelo
nosso Presidente, mas a situação do País realmente é insustentável, e o PSDB, a oposição tem alertado para
isso ao longo dos anos, principalmente V. Exª e o Senador Alvaro Dias. Eu agradeço pelo aparte, alonguei-me
muito porque o assunto é muito delicado, e eu vim aqui para, realmente, ouvir V. Exª. Muito obrigado.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Antes de conceder o aparte ao Senador
Reguffe, Senador Jorge Viana, muita gente sabia, muita gente alertou que isso ia acontecer, aqui nesta tribuna,
em outros fóruns, muitos economistas. E insistimos – eu digo, o Brasil – em não ver.
E, só para dar uma ideia, Senador Ataídes, enquanto eu estou aqui, acho que há 10 minutos, são mais 40
desempregados e mais R$170 milhões de dívida. São quatro desempregados por minuto, e são R$17 milhões
de aumento na dívida.
Então, é muito difícil a situação, mas nós vamos ter que fazer alguma coisa. Não adianta dizer “esse é um
problema só do Governo”. Esse é um problema do Brasil hoje.
Senador Reguffe.
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Senador Cristovam, eu queria aqui fazer primeiro uma
análise ponderada e equilibrada sobre alguns pontos da fala de V. Exª. O primeiro deles é que nós temos no
Brasil hoje a maior carga tributária entre os países do mundo emergente. Uma carga tributária que supera 36%
do Produto Interno Bruto. Qual é o outro país emergente no mundo que tem uma carga tributária desse tamanho? Nenhum. O Brasil tem a maior carga tributária entre os países do mundo emergente. A Índia é menor. A
China é menor. A África do Sul é menor. A Rússia é menor. O Brasil tem a maior carga tributária...
(Soa a campainha.)
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ... entre os países do mundo emergente; e vive uma crise dessas? E o Governo apresenta um Orçamento com déficit primário? Isso é muito grave. Isso é muito grave,
porque os impostos que o Governo recolhe da população são para o Governo devolver serviços públicos de
qualidade a essa população. A população não recebe serviços públicos de qualidade e tem a maior carga tributária entre os países do mundo emergente. Não dá para aceitar. Quando V. Exª fala “os responsáveis por isso”,
eu concordo, tem que se dizer. Quem governou o País nos últimos 12 anos? Isso tem que ter um responsável.
Quem foi que governou o País nos últimos 12 anos? “Ah, mas antes houve oito anos de Governo...
(Interrupção do som.)
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – “Antes houve oito anos de governo Fernando Henrique.”
Houve. E também explodiu a dívida pública, com a minha crítica. Agora, nos últimos 12 anos, quem governou
o País? Então, é preciso também apontar responsáveis. Não adianta chegar hoje na televisão e dizer: “Ah, mas
o País está vivendo uma crise”. Quem governou os últimos anos? Quem é o responsável por essa crise? Apresenta-se um Orçamento para o Congresso Nacional com déficit primário e tudo é: “Nós estamos vivendo uma
crise”. E quem é responsável por isso? Quem levou o País a isso? E volto a dizer: não dá para aumentar impostos.
Nós temos uma carga tributária superior a 36% do Produto Interno Bruto, a maior entre os países do mundo
emergente. A Rússia é menor. A Índia é menor. A África do Sul é menor. A China é menor. E o Brasil, com 36% do
PIB de impostos, de carga tributária, não consegue governar! Há alguma coisa errada e muito grave na gestão
do Governo. E aí, Senador Cristovam, eu queria aqui me congratular com os outros Parlamentares que, junto
comigo, gritaram, assim que o Governo anunciou que iria recriar a CPMF. O Governo voltou atrás pela grita da
sociedade e de muitos Parlamentares desta Casa que, como eu, disseram “não”, que votariam contra a medida,
porque não aceitam que o contribuinte brasileiro pague o preço pelas ineficiências e incompetências de um
Governo. Isso não pode acontecer. Cabe ao Governo fazer os seus ajustes. Não pode o Governo fazer o contribuinte pagar pelas suas ineficiências e incompetências. Isso não é justo. E eu penso que cabe, sim, a um Governo não gastar mais do que arrecada. O Governo não pode simplesmente entregar para o Congresso Nacional
um Orçamento com déficit primário. Então, cabe ao Governo cortar as suas despesas, fazer cortes profundos,
analisar profundamente o custo da sua máquina, reduzir esse custo, que é excessivo para o contribuinte, e não
partir para o caminho mais fácil que é o de dizer: “Eu aumento o imposto e deixo o contribuinte pagar.” Não! O
Governo tem que cortar a sua máquina, e cortar de forma profunda, revendo uma série de coisas e de gastos
que temos hoje neste País. Obrigado pelo tempo de V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Obrigado, Senador.
Estou totalmente de acordo com a sua preocupação de sempre. Até poderíamos um dia ter uma CPMF.
Quando ela foi criada pelo Dr. Jatene, eu acho que foi uma coisa positiva, porque é um imposto simples, um
imposto que dá renda, tinha uma vinculação, e era um governo com credibilidade, então. E aquele próprio governo perdeu parte da credibilidade quando o dinheiro começou a ser desviado para outras coisas.
Mas um Governo sem credibilidade, com uma carga desse tamanho, não tem como propor a volta da
CPMF. Em circunstâncias especiais, como uma guerra, colocamos uma CPMF para o Exército. E, se quiséssemos
fazer a guerra pela educação de todas as crianças do Brasil, com um governo de confiança, eu defenderia a
CPMF, para o dinheiro ir para a educação, a 0,38% das operações financeiras. Mas, sem credibilidade, com essa
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carga e sabendo que o destino dos recursos não será certamente a saúde, que será para cobrir esse déficit aí,
seria errado. Mas caímos na real.
Eu dizia aqui muitas vezes, no passado, que, se eu fosse da Comissão de Orçamento – coisa que eu sempre evitei –, Senador Agripino, eu iria vestido de guerrilheiro.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Eu iria de guerrilheiro para a Comissão
de Orçamento, porque lá é a grande disputa de para onde se leva o dinheiro, onde se faz revolução. E, apesar
de eu dizer que nunca ninguém deu valor àquela Comissão, hoje é para essa Comissão do Orçamento que se
vai olhar. Eu estou curioso de saber o que a Comissão de Orçamento vai fazer.
Senador Agripino, o senhor estava quando eu falei. Eu cheguei a perguntar se a gente poderia devolver
essa peça e dizer ao Governo que faça uma coisa séria e responsável. Mandar para nós... Aumentar imposto
a gente não vai. E cortar gastos a gente vai aqui? Nós vamos assumir a responsabilidade de parar programas
sociais do Governo? Eu acho que não vamos. O que é que a gente vai fazer?
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – O Senador Agripino pediu a palavra...
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Só um pequeno comentário, com a licença do Senador
Agripino, só para ver...
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – Eu só pediria... Já foram sete minutos
só com um aparte, nós temos vários Senadores cobrando, e já estou com quase 30 minutos com o Senador
Cristovam na tribuna.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Mas...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – É, mas é porque há os outros Senadores, e hoje é segunda, são 20 minutos para cada.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Eu sei...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Governo/PT - AC) – O Líder Agripino está pedindo, o Líder
Alvaro; eu também estou inscrito, como também o Senador Paim, o Senador Ataides, a Senadora Simone Tebet.
Só uma compreensão dos colegas para que a gente não seja tão injusto com os demais.
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Fazer só um comentário...
(Soa a campainha.)
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ... apenas um comentário. Só para ver a incoerência
do Governo no seu gasto, eu defendi e defendo que o Governo retire os impostos dos remédios para que a
população possa comprar remédio por um preço mais acessível, já que é algo que é da saúde da população,
ninguém compra porque quer, compra porque precisa. Fiz um requerimento formal de informações: o custo
de se tirarem os impostos dos remédios no Brasil é de R$5 bilhões. Pois o Governo não tirou os impostos dos
remédios, que eram R$5 bilhões,...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – E deu...
O Sr. Reguffe (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ... e deu uma renúncia fiscal, para a indústria automobilística neste País, de R$20 bilhões! Vinte bilhões para a indústria automobilística! Só para ver a incoerência
desse Governo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Muito bem, Senador Reguffe.
Senador Agripino.
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM - RN) – Senador Cristovam, eu não me perdoaria se não fizesse
este aparte a V. Exª, num pronunciamento oportuníssimo.
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM - RN) – Presidente Jorge Viana, se V. Exª concordar, eu abro
mão da minha inscrição para poder fazer o aparte devido, não longo, o aparte devido ao Senador Cristovam.
Senador Cristovam, só uma lembrança: nós ganhamos a derrubada da CPMF neste plenário, e neste canto aqui
eu cumprimentava os companheiros pela coragem de enfrentar o governo e derrubar um imposto antipático,
que já tinha dado o que tinha que dar; no dia seguinte, ou na semana seguinte, o governo aumentou o IOF e
aumentou, se não me engano...
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Foi o IOF.
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM - RN) – ... a Cofins dos importados. Aumentou o PIS/Pasep/
Cofins de importados, com o que compensou a perda da CPMF. Não me venham com essa história de dizer que
a saúde ficou comprometida pela falta da CPMF, porque, no dia seguinte, aumentaram impostos; aumentaram
o IOF e aumentaram acho que foi a Cofins de importados. Muito bem. O que V. Exª está colocando, e o que a
mim me preocupa e era o objeto...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM - RN) – ... o objeto da fala que pretendia fazer e que, Presidente, eu faço aqui no aparte ao Senador Cristovam, é que está parecendo, de forma inédita, uma coisa com
a qual a gente não pode concordar nem aceitar. O Governo criou dois monstros. Um foi a dívida interna, que
está chegando a R$3 trilhões. Trocou uma dívida externa de administração barata, juros lá embaixo, por uma
dívida interna com juros de 14,25%, que é a taxa SELIC. São quase R$3 trilhões. Está em R$2,75 trilhões, e a
taxa de juros – que é ele, Governo, quem administra – é de 14,25%. Isso produz a falência dos recursos públicos, do orçamento público. E agora veja bem V. Exª, que foi governador, como eu fui governador: V. Exª sabe
que quem propõe o Orçamento é o Poder Executivo. É o Poder Executivo quem estima as receitas e propõe as
despesas, investimentos...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM - RN) – ... e custeio. De repente, esse Governo, depois de produzir esse dois monstros e de quebrar o País, aparece com a proposta inédita de entregar uma bomba que
eles produziram para que o Congresso desarme, para que o Congresso, aí, sim, diga: “Não, o desgaste vai ser
meu. Eu não tenho nada que ver com isso, mas o desgaste vai ser meu. Eu é que vou dizer onde é que vamos
aumentar a receita, que não tem como, só se for pelo aumento de impostos”. Querem nos transferir essa tarefa,
ou de cortar investimento, ou de cortar despesas, quando isso – V. Exª sabe, como eu – é obrigação indelegável
do Poder Executivo! Agora, produto de quê? Uma coisa como essa, inimaginável, só pode ser produto de falta
de alternativa. O Governo perdeu o rumo.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) – Perdeu.
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM - RN) – Não tem mais para quê apelar. Imaginou a CPMF. Como
a reação foi maciça... A sociedade, Senador Cristovam, eu andei pelo interior do meu Estado agora, e, de A a Z,
da classe A à classe F e G...
(Interrupção do som.)
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM - RN) – Já concluo, Sr. Presidente. A sociedade está consciente
do seguinte: o Governo produziu um rombo e quer que nós, povo, paguemos esse rombo. Está estabelecido
isso daí. A população já entendeu. O rombo o Governo produziu. Quem vai pagar o rombo agora somos nós,
cidadãos, homens e mulheres trabalhadores do Brasil. E agora nos entregam a concretização desse pensamento popular com essa brincadeira que nos propõem hoje: “Vocês agora que resolvam o problema que eu,
Governo, criei”. Não dá!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF) – É isso mesmo. Então, a devolução dessa peça... Já que
ela está afrontando a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina parâmetros de cumprimento entre receitas e despesas – nunca despesa maior do que receita, pela Lei de Responsabilidade Fiscal –, pode nos ensejar
a devolução desta peça orçamentária, que é o que acho que se impõe neste momento. De toda a forma, nós
vamos reagir. Cumprimentos a V. Exª...
(Soa a campainha.)
O Sr. José Agripino (Bloco Oposição/DEM - RN) – ...pelo oportuno e consistente pronunciamento que
faz na tarde desta segunda-feira.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – É isso. Eu vou resumir. Teria muito mais
a falar, mas esse assunto vai voltar muito aqui.
Eu acho que o Governo está desorientado, quebrado e cínico. Desorientado, porque não sabe o que fazer,
quebrado, porque não tem dinheiro e cínico, porque jogou para nós o problema. E o que nós vamos fazer? Eu
levantei aqui, e disseram que não é possível. É devolver essa peça para que o Governo a refaça. Ele conseguiu
mais 15 dias para explicar a pedalada. Vamos dar mais 15 dias para que ele organize.
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Agora, aqui eu não vejo como é que nós vamos poder trabalhar para pôr ordem nisso. E depois a Presidente vai dizer que fomos nós que fizemos os cortes dos gastos que ela autorizou. Nós estamos numa situação
muito difícil, Senador. Eu não sei o que vai ser da Comissão de Orçamento, mas temo muito que haja...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – ...pressões muito fortes para o cinismo ser transformado em manipulação. Eu tenho muito medo disso. E, no fim, como o senhor disse, quem vai
pagar o pato é o povo, sem confiança de que este Governo vai ser capaz de executar aquilo que a gente aqui
conseguir fazer.
Eu creio que ainda vai voltar muito o assunto, então eu suspendo o que estava preparado para falar, até
porque os apartes enriqueceram bastante a minha fala.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cristovam Buarque, o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Senador Alvaro Dias, com a palavra
como Líder.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB - PR. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, este é o tema do dia: o anunciado déficit de 30 bilhões no Orçamento, a confissão da falência do Governo brasileiro, a confissão da sua incompetência, a confissão dessa tragédia
da administração financeira adotada pelo Governo do PT nos últimos anos no Brasil, o que leva opositores a
afirmar: houve o estelionato eleitoral, porque esta realidade era escamoteada durante a campanha de 2014.
Sr. Presidente, o que o Governo quer agora é transferir ao Congresso Nacional a responsabilidade que
não é do Poder Legislativo. O Governo encaminha um orçamento com um déficit de R$30 bilhões e espera do
Congresso a solução.
É surreal, é inusitado, é uma postura estapafúrdia de quem governa o País, que é transferir a sua herança
maldita para o Congresso Nacional.
Na verdade, o que o Governo quer o Congresso não pode oferecer. O que o Governo quer é a mágica,
quer que o Congresso Nacional faça a mágica de jogar recursos nos cofres da União, quer que o Congresso
Nacional faça o milagre de gerar recursos para o Poder Executivo gastar, como se isso fosse possível.
Na verdade, o que quer o Governo é que o Congresso assuma a responsabilidade do aumento da carga
tributária no País, que já esmaga os setores produtivos e o povo brasileiro.
Quando o Governo anunciou a recriação da CPMF o fez exatamente para cobrir esse rombo que ele
anuncia, de R$30 bilhões no orçamento do próximo ano.
Ora, é um escárnio falar em recriar a CPMF, porque ela já foi inclusive recriada com outra denominação.
Em 2007, dezembro, o Congresso Nacional correspondeu à expectativa do povo brasileiro, o Senado
Federal, e derrubou a CPMF, impedindo a sua prorrogação. Ocorre que, já em janeiro, o Governo adotou providências para recuperar o que perdera. Avaliava-se em R$40 bilhões a arrecadação com a CPMF.
Em janeiro, o Governo aumentou a alíquota do IOF e alterou as alíquotas do imposto sobre operações de
crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, o IOF. E alterou as alíquotas do Imposto
sobre Operações de Crédito. Com isso, o Governo voltou a arrecadar os R$40 bilhões ou mais.
Portanto é mistificação. O Governo mistifica, engana, escamoteia a verdade quando afirma que perdeu
R$40 bilhões com o fim da CPMF. Perdeu num dia e recuperou no outro.
Tanto é, Sr. Presidente, Srs. Senadores – e eu trouxe em mãos –, que apresentei o Projeto de Decreto Legislativo nº 10, exatamente com o objetivo de tornar sem efeito, suspender o Decreto nº 6.345, de 4 de janeiro
de 2008, do Governo.
Portanto, se não me falha a memória, no dia 13 de dezembro de 2007, o Senado extinguiu a CPMF. E,
no dia 4 de janeiro 2008, embora tivesse assumido compromisso com a oposição de não elevar alíquotas, o
Governo não cumpriu esse compromisso. O Governo negociou, através da sua Liderança no Senado, com a
oposição a manutenção da DRU na educação, com o compromisso de não elevar alíquotas de impostos para
compensar a ausência da CPMF. Não cumpriu esse compromisso e, no dia 4 de janeiro, determinou, através de
decreto, a elevação da alíquota do IOF e das contribuições sobre o lucro nas empresas.
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O Governo é inseguro, contraditório e incoerente. Anunciou a criação da CPMF como fato consumado e
logo depois recuou. Agora quer transferir para o Congresso Nacional a missão de, através de uma mágica, buscar recursos para tapar os buracos abertos pela sua própria incompetência.
A LDO de 2016, ainda pendente de deliberação na Comissão de Orçamento, tem a obrigatoriedade de
contemplar o equilíbrio entre as despesas e receitas, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. E
o Governo ignora isso.
A proposta orçamentária, de acordo com a Constituição, deverá chegar ao Congresso com o déficit já
anunciado de 30 bilhões, muito embora não se saiba a magnitude desse rombo. São pedaladas no orçamento?
Qual é a natureza desse rombo? O Governo se apresenta no escuro e transfere ao Senado a responsabilidade
por uma missão impossível.
O Orçamento da União chega com o corte de dez ministérios anunciado na semana passada? Essa é a
pergunta, Senador Ataídes. O Governo anunciou que cortaria dez ministérios. Evidentemente, se cortasse dez
mistérios e cargos comissionados, ele reduziria despesas, despesas correntes e, portanto, o orçamento teria
números alterados. A indagação que devemos fazer hoje: o Governo já está considerando neste orçamento o
corte desses dez ministérios ou não? Cabe ao Governo responder.
Nós já fizemos referência de que o Governo não pode considerar perda de receita a extinção da CPMF.
Já disse aqui que o Governo editou um decreto elevando o IOF e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, sobre o sistema financeiro. Buscou volume de recursos, portanto, igual ou superior à CPMF, como já disse.
Depois do anúncio do corte das pastas, do corte de cargos e da eventual nova CPMF, esperamos que o
Governo recue também em mais essa pedalada fiscal.
O Governo improvisa sempre. E, lastimavelmente, improvisa muito mal. Não é um bom improvisador
este Governo. Ele não é bom de improviso.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Oposição/PSDB - PR) – Enfim, Sr. Presidente, concluído o nosso tempo, queremos manifestar a nossa modesta opinião sobre o comportamento do Congresso.
Não aceitar essa missão. Essa missão não nos cabe. Mágica, milagre para produzir recursos e encaminhar
aos cofres da União é missão impossível.
Não nos cabe também aceitar o aumento de impostos, a criação de impostos. Não nos cabe permitir ao
Governo sacrificar ainda mais o já sofrido povo brasileiro, especialmente os setores produtivos, produzindo
essa escalada de desemprego no País sem precedentes na nossa história.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Como orador inscrito, Senador Ataídes
Oliveira.
Enquanto V. Exª vem à tribuna, eu vou lendo os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Requerimento do Senador Jorge Viana, que, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, requer licença para se afastar dos trabalhos da Casa, no
período de 3 a 10 de setembro de 2015, para representar o Senado Federal na condição de Vice-Presidente e
membro titular da Comissão de Meio Ambiente - CMA, nas atividades do XIV Congresso Mundial da Área Florestal – As florestas e as pessoas: investir num futuro sustentável. O Congresso é organizado pela Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, será realizado em Durban, África do Sul, e conta com
apoio do governo sul-africano.
Tendo em vista minha relação com o tema e o fato de ter sido relator do novo Código Florestal e do marco legal da biodiversidade, fui convidado pela FAO para fazer uma palestra sobre governança florestal e pela
The International Tropical Timber Organization – ITTO para debater, em um side event, sobre oportunidades e
desafios para um futuro sustentável.
Por ser convidado na condição de palestrante, as passagens de ida e volta serão emitidas sem custos
para o Senado Federal.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno da Casa, que estarei ausente do País no
período mencionado.
É o seguinte o requerimento:
REQUERIMENTO Nº 991, DE 2015
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SENADO FEDERAL
REQUERIMENTO
Nº 991, DE 2015
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno,
licença dos trabalhos da Casa, no período de 03 a 10 de setembro de 2015,
para representar o Senado Federal, na condição de Vice-Presidente e membro
titular da Comissão de Meio Ambiente – CMA, nas atividades do XIV
Congresso Mundial da Área Florestal – As florestas e as pessoas: investir num
futuro sustentável. O Congresso é organizado pela Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura – FAO, será realizado em Durban, África
do Sul, e conta com apoio do governo sul-africano.
Tendo em vista minha relação com o tema e o fato de ter sido
relator do novo Código Florestal e do marco legal da biodiversidade, fui
convidado pela FAO para fazer uma palestra sobre governança florestal e pela
The International Tropical Timber Organization – ITTO para debater, em um
side event, sobre oportunidades e desafios para um futuro sustentável.
Por ser convidado na condição de palestrante, as passagens
de ida e volta serão emitidas sem custos para o Senado Federal.
Comunico, ainda, nos termos do art. 39 do Regimento Interno
da Casa, que estarei ausente do País no período mencionado.
2
2 Salas das Sessões,
Vice-Presidente do Senado Federal
Vice-Presidente do Senado Federal
Senador JORGE VIANA
Senador JORGE VIANA

de agosto de 2015.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – E tem documento do Senador Renan
Calheiros convalidando o convite e autorizando o Senador Jorge Viana a ir a esse encontro em Durban, África
do Sul.
Esses são os requerimentos que serão votados amanhã.
Senador Aloysio Nunes, por permuta com o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero agradecer à gentileza de sempre
do Senador Ataídes Oliveira, que me permitiu ocupar a tribuna do Senado neste momento.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero repisar o tema que hoje foi objeto de tantos pronunciamentos
da oposição e da situação do cenário federal.
O dia de hoje e a semana passada me evocam a lembrança de uma passagem de um magnífico romance
da literatura brasileira: Dom Casmurro, que, no ápice do drama de um triângulo amoroso, envolvendo o narrador, Bentinho, sua mulher, Capitu, e o seu amigo mais próximo, Escobar, chega à cena do velório de Escobar,
falecido, tragado pela ressaca do mar do Rio de Janeiro.
Machado de Assis descreve a emoção, descreve os choros, descreve as imprecações, as discussões a respeito da hora que deveria o fério sair para o rumo do cemitério e diz o seguinte: “a confusão era geral”, diz o
narrador do romance.
É o caso brasileiro de hoje: a confusão geral. E alguém que é o principal fator da confusão, esse alguém
tem nome e sobrenome. O nome dela é Dilma, o sobrenome é Rousseff e o cargo que ela ocupa é de Presidente
da República.
Vejam os senhores a confusão da semana passada. Assisti incrédulo, na televisão, a um pronunciamento
do Ministro da Saúde, o Sr. Chioro, anunciando a recriação da CPMF, imposto universalmente abominado, imposto que o Senado aboliu, pressionado, inclusive, pela opinião pública. Vem o Sr. Chioro, Ministro da Saúde,
e anuncia a volta da CPMF.
Vejam os senhores, não foi o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, quem fez o anúncio de mais um tributo. Não, foi o Ministro da Saúde. O Ministro da Fazenda não sabia do que se tratava, pelo contrário, o Ministro
da Fazenda era contrário à criação de mais um tributo; ele preferia se encaminhar pelo ajuste, pela via do corte
de despesas, segundo todos os jornais noticiaram.
Havia a figura de um coordenador macro do Governo, que é o Vice-Presidente Michel Temer. Todos se
lembram de que ele, depois de ter recusado a continuidade de uma situação que, na verdade, era um vexame
para ele, que era a distribuição de cargos e verbas a pretexto de articulação política, afastou-se desta atribuição, mas, como explicação à opinião pública do que faria o Vice-Presidente da República dali para diante, a
Presidente Dilma e o próprio Vice-Presidente anunciaram que ele ficaria encarregado das questões macro. Será
que a criação de mais um imposto contrariando a opinião pública, contrariando o sentimento do Congresso
Nacional, contrariando a opinião do Ministro da Fazenda não seria uma questão macro a ser previamente comunicada sobre a qual se deveria ouvir a opinião do Vice-Presidente da República, uma vez que ele estava investido dessa função? Não. O Vice-Presidente da República ficou sabendo desse propósito desatinado, quando
se reunia com empresários em São Paulo, na sede da Federação das Indústrias, e foi surpreendido.
Durante três dias, a Presidente da República, numa obstinação digna de um ex-Presidente que não terminou bem o seu governo, Washington Luís, que era reputado, reconhecido como alguém de cabeça dura,
manteve-se com a ideia de criar a CPMF. De tal maneira que fez uma reunião ministerial para discutir a viabilidade da aprovação desta medida. Antes disso, consultou o Presidente do Senado, para verificar a possibilidade
de comprar esse peixe podre aqui, no Senado da República. Aí, reúne no Palácio do Planalto, o Chefe da Casa
Civil, o Ministro da Saúde e o Ministro da Comunicação Social, para tomar uma decisão definitiva: manda ou
não manda para o Congresso a proposta de emenda constitucional? Verifiquem os senhores que o Ministro
da Fazenda também estava ausente dessa reunião. E, aí, a Presidente resolve adiar o envio dessa medida que
teria como objetivo apenas tapar um buraco, um buraco orçamentário.
Não adianta vir com histórias de que a saúde isso, a saúde aquilo, não! O negócio é o seguinte: como
apresentar um orçamento minimamente razoável?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Seria uma pedalada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Exatamente. Sem nenhuma pedalada.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF. Fora do microfone.) – Seria uma pedalada.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Inventaram isso. Vamos criar mais um
tributo. Aí você tem todo tipo de discurso justificatório.
O fato, Srs. Senadores, é que esse episódio demonstra a total desconexão da realidade por parte da Presidente Dilma Rousseff.
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Eu me referi, agora há pouco, ao ex-Presidente Washington Luís, mas essa desconexão com a realidade
me lembra um outro ex-Presidente Delfim Moreira, que também terminou o seu mandato acometido de uma
moléstia que fazia com que ele fosse incapaz de compreender aquilo que se passava diante de seus olhos.
Não digo que seja o caso da Presidente Dilma, que ela esteja acometida de qualquer tipo de moléstia – Deus
me livre! – mas é uma cegueira política, uma cegueira funcional, uma total incapacidade de se conectar com
o País que ela preside.
Criar mais um tributo agora? Fazer uma manobra como essa? Fazer o anúncio pelo Ministro da Saúde,
ignorando o Ministro da Fazendo? Afastando o coordenador das questões macro, que é o Vice-Presidente da
República? Sem conversar com empresários? Sem conversar com Congresso, sem conversar com ninguém? É
um sinal de desespero, de desespero da Presidente diante do buraco que ela mesma cavou.
A Senhora Presidente Dilma Rousseff quebrou o País! Essa é a realidade dos fatos. Esse Orçamento desequilibrado, com déficit de 0,5% do PIB, que foi mandado, aqui, para o Congresso, é a constatação pura e
simples desse fato: a Senhora Presidente da República quebrou o País, com o seu populismo, com a sua irresponsabilidade, com a sua demagogia, com o eleitoralismo que fez com que ela impingisse ao povo brasileiro,
mentindo durante as eleições, uma realidade que não existia, ignorando os sinais que estavam aos olhos de
todos. Aos olhos de todos! Quantas vezes, aqui desta tribuna, entre outros, o Senador Cristovam Buarque deu
repercussão a fatos que a imprensa noticiava? O PIB, em 2012, já começava a se arrastar próximo do chão, a
inflação retomava, o desemprego aumentava, a situação fiscal se deteriorava, as contas, a própria balança comercial começava a apresentar déficit, e ela dizia: “Não! Está tudo bem, esses dados que me apresentam são
coisas de pessimistas! ”.
Será que ela não via? Claro que via! Mas ela, deliberadamente, escondeu com o único objetivo de ganhar as eleições. Pois bem, ganhou as eleições, mas criou um problema tal que não tem condições de resolver,
porque ela não tem um roteiro para resolver esse problema, ela não tem agenda, ela não tem equipe e ela não
tem base política. Ela não sabe o que fazer. Esse vai e vem de barata tonta é exatamente isso, não sabe o que
fazer, está brincando de cabra-cega com os problemas do povo brasileiro. Vai para cá, vai para lá, sem rumo.
E a situação vai se agravar, Presidente Paim, pois ela não tem credibilidade. Um anúncio, um episódio
como esse da CPMF afeta a credibilidade da Presidente mais do que dezenas e dezenas de discursos que a
oposição possa fazer. Como é que pode uma coisa dessas?
Agora, saúda-se o fato de a Presidente apresentar ao Congresso um Orçamento desequilibrado. E diz:
“Olha, o Congresso vai resolver. ”
Sr. Presidente, existem providências que precisam ser tomadas para que o Orçamento público entre em
ordem, a ordem que nos convém, e não perpetuar a desordem que há hoje, que cabem constitucionalmente ao Presidente da República. O Senador Cristovam Buarque, em aparte ao Senador Blairo Maggi, ainda há
pouco, referiu-se a isso. Existem providências que a Constituição reserva com exclusividade ao Presidente da
República. Por exemplo, a extinção de ministérios, que é atribuição constitucional da Presidente da República. Aposto que, nessa proposta orçamentária que foi mandada para o Congresso, não está prevista a extinção
dos tais dez ministérios que o Ministro do Planejamento anunciou sem dizer quais eram. Mas a Constituição
reserva essa atribuição ao Presidente da República.
Nesse fim de semana, foi publicado um artigo de um servidor desta Casa – Felipe Salto, em conjunto
com o economista Nelson Marconi da FGV-, que sustenta uma tese com a qual concordo. A tese é de que, em
grande parte, o ajuste fiscal depende de governo, depende da presença de um governo capaz de renegociar
contratos, cortar despesas. Todo governo faz isso na hora do aperto.
Nós fizemos em São Paulo, quando o Serra assumiu a prefeitura. Tínhamos uma situação fiscal desastrosa.
Fomos, aos poucos, mexendo na legislação dos tributos municipais para fechar a porta à elisão fiscal praticada
por empresas que tinham sede em paraísos fiscais na região metropolitana, mas que funcionavam, de fato, na
capital, para pagar o ISS menor. Perfeitamente legal. Elisão fiscal, fechamos a porta a isso, mediante aprovação
de uma lei municipal. Renegociamos todos os contratos, um a um. Ajuste fiscal não se faz em bilhões, faz-se
em centavos.
Existem situações tributárias que precisam ser revistas, privilégios que precisam ser revistos. Os famosos
PJ, pessoas jurídicas, que são pessoas físicas que adotam a capa, a casca de pessoa jurídica para pagar menos
imposto.
Programas. Falou-se aqui no corte de programas. É verdade, há programas que precisam ser mais bem
avaliados, para se manterem aqueles que têm efetivamente eficácia, que têm repercussão positiva, que atingem a finalidade para a qual foram criados.
Cortar gorduras do funcionalismo. Na universidade federal, nos últimos anos, criou-se o mesmo número
de cargos de funcionários da administração que o número de professores. Será que nós precisamos ter, para
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cada professor, um funcionário administrativo? Evidentemente que isso não tem cabimento. São medidas que
precisam ser vistas com uma lupa. Isso exige governo, exige aplicação.
Esse é o governo que vai anunciando coisas que ficam para trás. Ninguém mais lembra o que foi feito
das ideias que foram lançadas. Querem um exemplo? O famoso trem-bala. O famoso trem-bala. Anunciou-se
aqui, houve uma medida provisória relatada pela Senadora Marta Suplicy, pedindo autorização ao Congresso
para criar uma empresa destinada a fazer o formato, o modelo de negócios e a licitação do trem-bala. Já foram
gastos mais de R$1 bilhão nessa empresa. Alguém mais ouviu falar em trem-bala hoje? É tão inviável quanto a
CPMF, mas está lá, e já se gastou R$1 bilhão. Quando é que se vai fechar essa empresa?
Enfim, Sr. Senador Paulo Paim, por mais que o Congresso queira adotar essas medidas, ele não tem atribuição constitucional para fazê-lo.
Eu disse que a Presidente da República não tem roteiro. Não o tem! Uma Presidente que faz o que ela fez
na semana passada – anuncia um tributo para tapar um buraco, retira três dias depois a ideia, afirma a todos
que ela não sabia da extensão da crise, nas eleições do ano passado, quando é óbvio que ela sabia; qualquer
um sabia, que a crise vinha e vinha mesmo – não tem roteiro!
Sair disso como? “Ah o Congresso resolve!” O Congresso pode resolver, sim. Se a crise política continuar
e se a crise econômica se agravar com a perda do grau de investimento, o Congresso chegará, sim, à decretação do impeachment da Presidência da República, porque as bases jurídicas já existem. As pedaladas fiscais
são inequívocas, comprovadas sem nenhuma dúvida por pareceres sérios e pela manifestação do Ministério
Público de Contas. O não cumprimento ou o descumprimento do seu dever de zelar pela moralidade da Administração também ficou patenteado e cada vez mais se torna mais evidente à medida que as investigações
da Lava Jato prosseguem. O que falta são condições políticas, falta o entendimento entre os partidos políticos,
os grandes partidos políticos presentes no Congresso Nacional.
A base política de uma retomada de um novo rumo não poderá ser do Partido da Presidente República.
O próprio Partido da Presidência da República não lhe dá sustentação no ajuste fiscal – fala-se uma coisa aqui,
faz-se outra na rua – e tampouco dará sustentação, nas medidas de médio e longo prazo, às reformas políticas
difíceis que teremos de fazer para evitar que, no longo prazo, a situação fiscal continue se deteriorando. Não
lhe dá o seu Partido um apoio convicto ao ajuste de curto prazo e tampouco tem condições, pelas suas vinculações corporativas, de dar sustentação ou participar de um entendimento que leve a ajustes mais estruturais.
Há uma nova safra de reformas estruturais.
É preciso que outros partidos se entendam, Senador Cristovam Buarque. Em determinado momento, a
bancada na Câmara do seu Partido, o PDT, diz que é independente do Governo, mas mantém o Ministro.
Que o Partido Socialista Brasileiro decida finalmente que rumo vai tomar!
E o PMDB? O PMDB não apenas é o Partido de maior representação parlamentar, mas também é o Partido que tem a maior capilaridade no Brasil. O PMDB é o Partido efetivamente nacional, enraizado em todo Brasil. Pode ir ao menor Município ou ao distrito do menor Município do Rio Grande do Sul, Senador Paim, que o
senhor vai encontrar lá, na porta de uma humilde choupana, o número 15 pregado. O PMDB tem capilaridade,
tem sensores e precisará tomar as decisões que se impõem.
Nós do PSDB estamos prontos para participar de entendimentos que possam nos permitir a superação
da crise. Isso se dará com a Presidente Dilma? Tomara! Eu sou pessimista. Confesso aos senhores que sou pessimista. Ela tinha duas âncoras: Joaquim Levy e Michel Temer. Joaquim Levy é o Ministro da Fazenda que, depois de aparecer como alguém que poderia dar o passaporte à Presidente Dilma para o mundo da credibilidade fiscal, tem sofrido derrotas sucessivas. Outros interlocutores mais influentes do que ele se agigantam e se
aproximam, com maior poder de convencimento, da Senhora Presidente da República em uma linha contrária
àquela preconizada pelo Ministro Levy.
O Vice-Presidente Michel Temer, depois de uma declaração – aquela em que faz apelo a alguém para que
possa unir o País – levada seguramente pela exasperação, diante da paralisia de um Governo que tem 39 Ministérios, nos quais pouquíssima coisa se vê de positivo para o Brasil, começa a ser fritado dentro do Governo,
passa por um estágio de articulador das questões macro e, agora, nem isso é mais.
Onde é que a Presidente da República está se sustentando? Onde é que ela está se segurando politicamente? É claro que não serão os tais movimentos sociais, muitos deles ou quase todos financiados com verbas
públicas, que lhe vão dar sustentação. Não serão partidecos radicalóides que lhe darão sustentação política.
Não é o seu Partido, dividido e acossado por investigações e por processos judiciais, um Partido que não tem
unidade em relação à política econômica, tema da maior importância, entre outros, que poderá lhe sustentar.
O que nós temos é uma Presidente pendurada no ar.
Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Senador, em primeiro lugar, digo uma coisa pessoal, porque já passei, como Governador, por problemas, por dificuldades. Está aqui o Deputado Izalci,
que é testemunha disso. Perdi uma reeleição com um governo muito prestigiado, em parte, por duas razões.
Uma delas é que enfrentei uma greve de professores, faltando quatro meses para a eleição, e disse que não tinha dinheiro para dar aumento. O Deputado aqui se lembra disso. Houve momento em que o Sindicato disse:
“Prometa para o próximo ano, que a gente sai da greve!” E eu disse: “Mas, se eu ganhar, não vou poder pagar
e, se eu não ganhar, vou jogar um abacaxi para o outro.” E não dei o aumento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Pois é assim que se faz!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – É uma greve que, para mim, vai ser a mais
longa de toda a história, porque, até hoje, para mim, ela não acabou, e já faz 17 anos. Mas foi isso. O outro candidato prometeu um aumento de 28% para os funcionários a partir do começo do governo, se ele ganhasse,
e eu disse que isso não era possível. Ele ganhou e não o deu. Então, isso é uma maneira de governar, diferente
da que veio sendo feita, Senadora Sandra, pelo Governo, pela Presidente Dilma, e não faltaram avisos. Agora,
há uma coisa no seu discurso que para mim é fundamental a gente recuperar: o senhor diz que torce para que
o Brasil dê certo. Isso é verdade, quem o conhece sabe disso. E que haja uma Presidente! Eu não sou dos que
torcem pelo impeachment, porque acho que não é pedagógico.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Eu também não torço.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Nem o senhor!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Mas ele pode se tornar inevitável. Essa
que é a realidade dos fatos.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – É claro! Eu vou mais longe, eu vou mais longe: está se caminhando para isso. Não se falava nisso; depois, comecei a falar disso. Eu disse a ela num encontro
que tivemos: “Presidenta Dilma, a senhora tem de ser a Itamar da senhora, renascer com outro governo. Deixe
de ser do PT. Assuma que é do partido do Brasil. Componha!” Eu já estou achando isso difícil. Agora, depois que
V. Exª falou, já imaginei outra coisa: o impeachment com a Dilma. Ela deixa de ser a que comanda, porque não
comanda. Alguém vai comandar, e ela fica ali. Fora isso, daqui a algumas semanas, não vai haver outro jeito. Vai
acontecer o que o Collor sempre nos disse: “Quando tentei, fui ao Quércia, que me disse: ‘Presidente, se o senhor
tivesse vindo aqui 15 dias antes, dava tempo para compormos, mas, agora, não dá mais’.” É ruim continuar...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Não dá para continuar dessa maneira o Governo, que, em cem horas ou em 150 horas, deixou de pagar os aposentados e voltou a pagar os aposentados,
definiu reduzir Ministérios e não disse quais, mandou um projeto de CPMF e, depois, retirou-o. Não continua,
não há jeito!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Não dá, não há como!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Agora, o impeachment não é bom para o
Brasil, e a cassação é pior ainda. Estamos em uma situação muito complicada. Nesta situação, termos de tentar
fazer um grande acordo, até para ser impeachment acordado, como foi o do Collor. No fim, o Itamar chegou
ali, sabendo o que faria com o apoio de todos. Precisamos trabalhar mais isso. Mas como está aí não dá para
ficar. Só para fechar, quero dizer, Senador Paim, que, no final do ano passado, a Presidente tinha dois Ministros,
o Mantega e o Levy, um de fato e outro fantasma. Estamos outra vez com dois Ministros, o Levy e o Mantega,
porque a desoneração é coisa da política do Mantega. E o Levy está sem saber o que ele é. Mais uma vez, a
Presidente tem dois Ministros da Fazenda. E é um desastre haver dois Ministros!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Ou seja, se me permite, haver dois Ministros da Fazenda significa não haver nenhum!
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Não há nenhum!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Esse é um dos elementos mais graves
da crise, que é uma crise de governo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – É pior! Se há dois Ministros, há menos dois.
Não é zero, é pior do que zero, porque se joga contra isso: cada um fica para um lado. O Governo está desorientado, Senadora Sandra. Está desorientado! Assumiu que as finanças estão quebradas. Foi o que assumiu,
ao mandar isso para cá, dizendo que não tem dinheiro. Eu temo que esteja mandando isso para cá com certo
cinismo, para que tentemos organizar isso. Como nós, aqui, vamos, Deputado Izalci, cortar programas? Como
vamos aumentar impostos? Ou seja, é como dizer: “Toma! Fiz o filho cheio de problemas, e você vai criá-lo e
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consertá-lo.” O Brasil é o Brasil. Estamos no Brasil e somos os líderes do Brasil. Não podemos ficar aqui omissos,
temos de encontrar um caminho responsável, dentro da lei. Por exemplo, a minha ideia seria devolver essa peça
orçamentária para lá, mas não sei se isso está dentro da lei. E, dentro da política, também não podemos assumir o ônus pelos erros que o Governo cometeu, depois de termos avisado tanto! Finalmente, só para concluir,
porque o senhor falou do PDT, quero dizer que o senhor é mais otimista do que eu com o PDT. Não acredito
que esse PDT vá conseguir isso, apesar de que, se pessoas como o Senador Paim vierem para o nosso lado, é
capaz de podermos, mais adiante, encontrar isso. Hoje, não vejo isso. Sabe por quê? Porque o momento de sair
de um barco é quando ele está bem, flutuando, mas mudou de rumo. Aí a gente diz: “Não era para lá que eu
queria ir; eu queria ir para ali”. E a gente sai dele. Quando ele começa a afundar, a gente já não sai dele, a gente
o abandona, o que já não é bonito. Agora, depois que ele afunda, aí não há mais jeito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Não há mais jeito.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT - DF) – Então, tenho a impressão de que PDT praticamente já afundou junto com o Governo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Vou apenas concluir, Sr. Presidente.
Foi aqui elogiada por um Senador que admiro e que é meu amigo, o Senador Jorge Viana, a sinceridade
do Governo. Outros Senadores também insistiram nessa linha. O Senador Blairo Maggi fez uma longa e substanciosa intervenção nesse sentido. Agora, sinceridade tem de ser acompanhada de medidas eficazes. Isto
aqui não é um confessionário, não é uma sessão de psicanálise! Isso é governo, é um País que tem governo,
que tem Legislativo, que tem Executivo, que tem gente que paga imposto, gente que está sem emprego, gente que está com preocupações, empresários que não sabem para onde ir, se vão investir ou se não vão. É isso!
Quando a Presidente da República disse que quebrou o País – foi o que ela disse, quando mandou esse
Orçamento desequilibrado para cá –, para que eu pudesse aplaudir a sinceridade, essa declaração deveria ter
sido acompanhada de propostas eficazes, de medidas: “Quebrei o País. Como é que vamos reconstruí-lo? Vamos reconstruí-lo assim, assim, assado.” Agora, disse que quebrou o País e mudou de assunto: “Agora é com o
Congresso.” E ela sabe que a grande maioria das medidas – repito – que teriam o condão de reequilibrar o Governo brasileiro do ponto de vista fiscal depende do Poder Executivo, e é a Constituição que diz isso.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Essa é mais uma atitude escapista. É
mais uma lamentável atitude escapista! É contribuir para agravar a crise política!
Vejo nos jornais analistas brasileiros e de outros países dizendo que, em grande parte, o problema da
crise econômica é atribuído à crise política. Ora, o principal fator da crise política é a Presidente da República.
Não é a oposição! Mesmo as chamadas “pautas-bomba”, os projetos que foram aprovados e que elevam o gasto público, esses projetos foram aprovados depois de terem passado por todas as Comissões, na Câmara e no
Senado, sem terem recebido qualquer tipo de contestação por parte da Liderança do Governo. Sem que tenha
sido oferecido qualquer tipo de alternativa àquela pleiteada pelas corporações, contempladas por esses projetos. Sem qualquer consulta à oposição, tendo sido aprovadas por partidos, por representantes de partidos
que estão comodamente instalados no Ministério. Eu vi aqui, no Senado, partidos que têm Ministros, partidos
que controlam autarquias, que controlam empresas públicas votarem a favor dessas medidas.
Então, por quê? Porque o Governo não coordena, não dirige, não orienta, não tem força política para mobilizar a sua Base de Apoio, e essa é uma função da Presidência da República. Nós vivemos em um País presidencialista. Fosse um país que tivesse um regime parlamentarista, há muito tempo nós teríamos um novo governo.
Haverá um novo Governo? Não sei. Volto a dizer: condições jurídicas existem; condições políticas, ainda não.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Oposição/PSDB - SP) – Nós não temos uma concertação de forças capaz de garantir aquilo que é necessário, que é um programa de emergência para enfrentar a crise atual
e um programa de médio prazo de reformas, que deem segurança para que o Brasil não volte – depois de ter
superado essa crise – a mergulhar em alguma coisa semelhante.
O fato, Sr. Presidente, é que nós não temos governo. Lembrei-me, há pouco, do ex-Presidente Delfim Moreira, que manifestou alheamento à realidade por razões patológicas. Não é o caso da Presidente Dilma. Mas
ele tinha ao lado dele um Ministro, Afrânio de Melo Franco, que tomava as decisões, que tocava o governo. A
Presidente Dilma me lembra um Delfim Moreira sem Afrânio de Melo Franco.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Esse foi o Senador Aloysio Nunes, fazendo a sua análise sobre a conjuntura atual e a crise pela qual o País passa.
Senadora Sandra Braga, com a palavra neste momento.
A SRª SANDRA BRAGA (Bloco Maioria/PMDB - AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, há alguns meses, eu estive nesta tribuna muito preocupada com o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Naquela época, venciam os contratos dos pesquisadores, e
não havia nenhuma perspectiva de solução. Pois bem, logo depois houve uma audiência pública, e o Governo
Federal nos informou que passaria a gestão do CBA para o Inmetro. Nessa passagem de gestão, foi-nos colocada a vontade de resolver aqueles problemas de imediato e trazer soluções. Sr. Presidente, passaram-se mais
de três meses, e nada foi feito. Nem aconteceram as mudanças que nós esperávamos, nem novas propostas
foram colocadas.
Refiro-me, em primeiro lugar, à urgente necessidade, reconhecida por todos, de o CBA dispor de uma
personalidade jurídica que lhe permita ampliar seus horizontes em todos os setores de sua atividade, inclusive na articulação com outros órgãos de pesquisa no País e no exterior, e à possibilidade de contrair financiamentos com instituições financeiras nacionais e estrangeiras. Como o CBA não tem personalidade jurídica, a
Suframa fica impedida de captar diversos recursos junto ao CNPq, à Fapeam e a outras instituições similares.
O Inmetro ouviu pesquisadores, especialistas da indústria, mas os pesquisadores do CBA não foram
ouvidos sobre as alternativas de construção de uma solução definitiva que assegure o futuro do centro. Em
segundo lugar, e não menos importante, é a localização do CBA na estrutura do Ministério de Ciência e Tecnologia, preferencialmente no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, na Embrapa ou na Universidade
Federal do Amazonas.
Insistimos em afirmar que a localização do CBA na estrutura do Inmetro é uma solução temporária e
paliativa.
Sr. Presidente, no último dia 24, o Inmetro aprovou, no âmbito do Programa Nacional da Metrologia
(Pronametro), a concessão de bolsas de estudo a pesquisadores do CBA, selecionando os especialistas para
dois anos de contrato. Segundo os pesquisadores do CBA, o que está sendo proposto no edital é praticamente a folha de pagamento. O custeio do CBA não está explicitado no edital, que prevê a seleção de apenas seis
projetos de pesquisa, envolvendo seis autores. O pagamento previsto no edital é de R$132 mil por ano, o que
significa R$11 mil ao mês, contemplando um pesquisador e um técnico.
Mas, Sr. Presidente, não é a questão salarial que preocupa os pesquisadores e técnicos do CBA. O que realmente os incomoda é ter um órgão sediado no Rio de Janeiro, especializado em normatização e metrologia,
tomando decisões sobre o futuro da tecnologia e o desenvolvimento econômico do Amazonas e da Amazônia. Nessa condição, o edital é visto como uma operação tapa-buraco, cujo propósito é forçar a aceitação por
parte da comunidade do CBA de uma solução que não pode nem deve ser definitiva, ainda que a gestão dos
centros seja compartilhada entre o Inmetro, o MDIC e a Suframa.
Sr. Presidente, Srª Senadora Vanessa, agora presente, nós, representantes do Amazonas nesta Casa e no
Congresso Nacional, não vamos desistir. Continuaremos firmes no propósito de convencer as autoridades do
Governo Federal da importância de o Amazonas dispor de uma instituição do nível do CBA para que possa
desenvolver novas tecnologias e aproveitá-las no processo de desenvolvimento econômico e social do nosso
Estado e da Amazônia.
Ainda nesta manhã – por esta razão estou novamente nesta tribuna, trazendo novamente este tema –,
houve uma audiência pública em Manaus, com a presença da nossa Senadora Vanessa Grazziotin, que acaba
de chegar a esta Casa, com a presença também do Senador Valdir Raupp, de representantes do MDIC, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Superintendente da Suframa e de diversos pesquisadores e técnicos do CBA.
As exposições e os debates, que se prolongaram por várias horas, expressaram o comportamento de
duas correntes distintas: de um lado, os representantes do MDIC, justificando a alternativa adotada da gestão
triparte Inmetro-MDIC-Suframa e, de outro, os demais participantes, inclusive a Senadora, defendendo a solução estruturante de dotar o CBA de uma personalidade jurídica e integrá-la à estrutura da Embrapa.
Em meio a essa discussão, surgiu uma proposta intermediária, pela qual, além do MDIC, do Inmetro e da
Suframa, o Ministério da Ciência e Tecnologia, através de uma organização da sociedade civil, também compartilharia a gestão do CBA. Essa sugestão não obteve concordância da maioria dos participantes da audiência
pública, por não alterar o status jurídico do centro. Ele continuará sem personalidade jurídica e sem autonomia
para atuar em cooperação com outras instituições. No final dos debates, o Plenário aprovou uma moção, a ser
encaminhada à Sua Excelência a Presidenta Dilma – parece-me, inclusive, uma ideia da Senadora Vanessa –,
defendendo uma solução estruturante para o CBA, com a instituição de sua personalidade jurídica e sua vinculação à Embrapa. E que essa solução seja anunciada até o final deste ano.
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De nossa parte, Sr. Presidente, e acredito que da parte da maioria dos representantes do Amazonas e
da Amazônia no Congresso Nacional, vamos nos manter vigilantes na defesa da melhor solução do futuro do
Centro de Biotecnologia da Amazônia. Para tanto, esperamos contar com a compreensão e o espírito público
da Presidenta, que, mais de uma vez, demonstrou sua disposição para defender os interesses do Amazonas e
da Amazônia.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Senadora Sandra Braga.
A SRª SANDRA BRAGA (Bloco Maioria/PMDB - AM) – Pois não, Senadora Vanessa.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – V. Exª me permite um aparte?
A SRª SANDRA BRAGA (Bloco Maioria/PMDB - AM) – Com muito prazer, Senadora.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – Primeiro, para cumprimentá-la
pelo pronunciamento. De fato, V. Exª não pôde estar hoje, durante a audiência pública, pela manhã, mas está
muito bem inteirada do assunto, que, inclusive, traz para a tribuna. Quero dizer, Senadora Sandra, que, apesar
de V. Exª não estar, assim com o Senador Omar, eu falei lá em nome da nossa Bancada.
A SRª SANDRA BRAGA (Bloco Maioria/PMDB - AM) – Sim.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM) – E tudo o que defendi, falei em
nosso nome. Eu disse que aquele evento, o evento que foi realizado hoje, pela manhã, em Manaus, era apenas
sequência de um debate que a Bancada já vinha travando aqui. E não será o último, porque nós temos que
acompanhar muito de perto a resolução desse problema. O CBA, para quem está ouvindo V. Exª, o seu pronunciamento, para entender melhor, é o único Centro de Biotecnologia da Amazônia brasileira. O único. Não há
outro. Ele foi inaugurado em 2002 e, até agora, 13 anos depois, não tem personalidade jurídica. Nós deixamos
lá muito claro que o problema não é financeiro e econômico. Sabemos que o Brasil vive um momento difícil,
do ponto de vista da sua economia, mas o problema é de gestão. Foram várias as propostas apresentadas lá.
Várias. Inclusive, a de vinculá-lo à Embrapa partiu do representante dos pesquisadores do CBA. Lá estava o Dr.
Marcos Vinícius, representando o Ministro da Indústria e Comércio, ele que é Secretário de Inovação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, assim como o Secretário Eronildo Braga Bezerra, que estava
representando o Ministro Aldo Rebelo, que deixou claro que não tem nada a ver com o centro, porque a gestão
e a decisão estão a cargo do Ministério de Indústria e Comércio. Mas o centro é de biotecnologia. É vinculado
à Ciência e Tecnologia, tanto que, quando V. Exª trouxe o tema, também o trouxe via Comissão de Ciência e
Tecnologia do Senado Federal. Então, as propostas foram várias, Senadora Sandra, e nós, com o conjunto das
entidades e dos órgãos que estavam presentes, aprovamos um manifesto, sem apoiar qualquer modelo definitivo – porque isso será debatido posteriormente ainda –, que solicite a resolução definitiva do problema até o
final deste ano. O manifesto deverá ser assinado por toda a Bancada do Norte, não só do Amazonas, mas deve
incluir os outros Estados também. Havia dois Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa presentes, as entidades representando pesquisadores, a academia, empresários, as duas, Fieam e Cieam, e nós, do Congresso
Nacional. Assim que estiver pronto o manifesto, nós temos que entregá-lo pessoalmente aos dois Ministros,
principalmente ao Ministro Armando Monteiro, ao Ministro da Ciência e Tecnologia e à Casa Civil. A preocupação que ouvimos lá, Senadora Sandra, é que mais uma vez abandonemos esse problema. Mas eu disse que
esse perigo não há, porque todos nós estamos dispostos a só parar de falar de CBA na hora em que estiver
decidido o seu futuro, porque é muito dinheiro que nós perdemos em pesquisas para a região. É uma região
extremamente importante. Se a gente quer um dia vir a substituir a Zona Franca... Todo mundo nos crítica:
“Vocês produzem motocicleta?” Sim. Enquanto nós investirmos no conhecimento, no desenvolvimento e na
inovação, para usarmos a riqueza natural de lá, precisamos da Zona Franca. Agora, precisamos ter um mínimo
de instrumentos para promover desde já e preparar o nosso desenvolvimento sustentável. Então, Senadora
Sandra, eu a comprimento por esse pronunciamento. Seria importante que fizéssemos um informativo, para
a comunidade acadêmica, do que aconteceu hoje pela manhã, inclusive este momento que vejo como continuação do evento acontecido pela manhã. Muito obrigada, Senadora Sandra.
A SRª SANDRA BRAGA (Bloco Maioria/PMDB - AM) – Eu queria parabenizar a Senadora Vanessa. Realmente, não pude estar presente, mas estava acompanhando quase que on-line tudo o que estava acontecendo.
Quero dizer que concordo plenamente com a posição que a senhora e os demais presentes tomaram. A
decisão de esperar uma discussão maior e decidir que corrente seguir, com relação a essa gestão, creio que é
prudente. Porém, o que me parece urgente, e é nisso que vamos nos concentrar – e quero dizer, de antemão,
que já estou me alinhando a V. Exª, no que tange a essa moção –, é com relação à questão da personalidade
jurídica do CBA. O CBA que, para nós, representa um novo modelo de economia e não pode hoje fazer nenhuma cooperação técnica, porque não pode receber nenhum tipo de apoio financeiro, por não ter uma personalidade jurídica. Então, isso é muito importante.
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Quero reafirmar meu comprometimento com esse tema. Estarei atenta e estarei aliada a todos nós aqui,
do Amazonas e da Amazônia, para que possamos dar solução a esse problema.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senadora Sandra Braga.
Agora, por permuta do Senador José Medeiros com a Senadora Simone Tebet, convidamos a Senadora
Simone Tebet para subir à tribuna. A Senadora Simone Tebet está, desde as duas horas da tarde, esperando a
oportunidade dela, pacientemente.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão da oradora.) – Obrigada, nosso querido Presidente Senador Paim.
Faço um agradecimento muito especial ao meu querido conterrâneo mato-grossense Senador José Medeiros, sempre muito gentil, pela permuta de inscrição, para que eu possa proferir este meu discurso.
A questão que me traz nesta tarde a esta tribuna, Sr. Presidente, já foi tratada muito bem pelo ilustre
Senador Moka. Mas, diante da situação realmente gravíssima que está acontecendo no meu querido Estado
de Mato Grosso do Sul, eu não poderia deixar de me pronunciar, porque, no mínimo, seria omissão da minha
parte. E, se há uma coisa que eu não gosto, é de me omitir em relação a questões graves e sérias, ante as quais
gosto de ter posição e de me pronunciar sobre ela.
Srs. Senadores, como foi relatado pelo Senador Moka, durante uma reunião muito tensa no Sindicato
Rural de Antônio João, um pequeno município com menos de 10 mil habitantes localizado no sul do nosso
Estado, na fronteira com o Paraguai, diante de uma situação tensa, mais de 50 produtores rurais resolveram –
apesar de o Senador Moka ter tentado dissuadir esses produtores – retomar uma das cinco fazendas ocupadas,
na semana anterior, pela comunidade indígena guarani-kaiowá.
Pois bem, eles foram até a sede da fazenda, onde permaneciam índios com arcos, flechas e, muitos disseram, armas. Se havia armas de ambos os lados, não é essa a questão. A questão é que, a partir daí, ninguém
entrava e ninguém saía da propriedade. A imprensa foi atacada e agredida por ambos os lados. Não permitiram que ela entrasse na sede para falar com os proprietários rurais. E, ao sair, também foi agredida pela comunidade indígena.
O DOF (Departamento de Operações de Fronteira), como foi dito aqui, que é nossa polícia de fronteira,
foi acionado, assim como a Força Nacional. Ambos compareceram, mas nada puderam fazer porque, infelizmente, há uma interpretação equivocada de que, por estarmos tratando de comunidades indígenas, essa é
uma questão em que só a União pode ser envolvida.
DOF é segurança pública, está fora do processo. Mas a Força Nacional, que está ligada ao Ministério da
Defesa, e não ao Ministério da Justiça, também não poderia intervir. A Polícia Federal, sem efetivo – palavras
do Ministro da Justiça, ditas diversas vezes, quando fomos procurá-lo pedindo ajuda. Por falta de efetivo, a Polícia Federal não consegue fazer as reintegrações de posse quando a Justiça determina que determinada área
não é considerada área indígena.
No conflito, um índio morreu. O corpo desse índio foi entregue à polícia. Se ele morreu no conflito ou fora
dele, se ele morreu pelas mãos de homem branco ou não, o laudo pericial é que vai determinar, levando em
conta a hora do falecimento. A polícia do meu Estado – e eu confio – vai investigar, e a Justiça vai fazer aquilo
que ela é obrigada a fazer, simplesmente justiça, e condenar quem de direito.
Mas a questão que me traz a esta tribuna é maior, porque a situação é muito mais grave do que isso que
aconteceu lá nesse Município tão pequeno. Nós estamos falando de um conflito seriíssimo, um conflito fundiário, envolvendo brancos, produtores rurais, e índios, conflito que acontece – e eu já tive a oportunidade de
dizer aqui – há muitos anos, há décadas, por todo o País. Essa não é uma situação própria de Mato Grosso do
Sul. Além de Mato Grosso do Sul, ela também ocorre em Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul; no Nordeste, nós temos casos de violência e de situações como essa na Bahia, no Maranhão, em Alagoas;
no Norte do País, em Roraima, no Pará, no Amazonas. Enfim, eu trouxe um relatório muito breve aqui, mas eu
acho importante dizer, antes de tudo, que se trata de um conflito nacional.
Além desse caso ocorrido dia 29 último, uma semana antes, três fazendas foram ocupadas, também em
Antônio João; 50 índios guarani ocuparam a Fazenda Primavera, de 2.300 hectares; 100 índios guarani ocuparam a Fazenda Piquiri, 850 hectares; 50 índios guarani ocuparam a Fazenda Brasil, 280 hectares – neste caso,
foram retirados da propriedade por ação dos produtores. Vejam o perigo: ali também poderia ter ocorrido um
conflito com vítimas fatais.
Continuando: em Paranhos, 17 de agosto, 50 índios guarani, Fazenda Ouro Verde; julho, três fazendas
em Aquidauana, 130 índios as ocuparam; em junho, um conflito entre índios e fazendeiros em relação a três
fazendas: em Coronel Sapucaia, Fazenda Madama – neste caso, também quase com vítimas fatais, porque os
proprietários retomaram a fazenda; em Aral Moreira, Fazenda Água Boa e Fazenda 27 estrelas.
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Esse não é um caso só de Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente. Em Mato Grosso, terra do Senador Blairo e
do Senador José Medeiros, não houve mortes, mas, em 2011, há um relato aqui de que 60 índios surpreenderam várias fazendas, incendiando casas; houve ataques com violência, e, em maio desse mesmo ano, cerca de
200 índios ocuparam outras fazendas.
Na Bahia, três suspeitos indígenas teriam matado uma pessoa, um senhor, Sr. Dionísio, de 76 anos, que
foi espancado; sua mulher, Meire, teve o rosto queimado, e a sua mercearia foi incendiada.
No Amazonas, por fim, terra da Senadora Vanessa, quatro mortes. Disseram, a princípio, que o falecimento
do cacique Ivan tinha sido fruto de uma queda de moto; depois, três testemunhas afirmaram que não, que ele
havia sido assaltado por três homens brancos e morreu em consequência disso. Duas semanas depois, esses
mesmos três homens, desapareceram, e suspeita-se de vingança.
Por que estou dizendo tudo isso? Poderia continuar aqui por horas com esses relatórios, porque, neste
caso, temos a violência de ambos os lados, e, quando ocorre violência, todo mundo perde a razão.
Nesse meio tempo, falei de casos, nesta tribuna, que têm mais de cinco anos. Procuramos incessantemente o Governo Federal, ao tempo em que era Vice-Governadora.
E aqui quero fazer um desagravo ao Senador Moka. Não houve uma reunião que ele não liderasse, pedindo paz, pedindo ordem, pedindo intervenção do Ministério da Justiça. E pedia para ambos os lados. Pedia
que as áreas que fossem demarcadas e homologadas fossem indenizadas para que os proprietários pudessem
sair e buscar novas terras; mas pedia agilidade e anunciava: “É a tragédia da morte anunciada”.
Quantas vezes, a convite do Senador Moka, eu, Vice-Governadora, vim aqui e estive no Ministério da Justiça, juntamente com o Governador de Estado? Foi meia dúzia de vezes. Em todo momento, o que sentimos foi
um engodo, enrolação e omissão por parte do Governo Federal.
E quero novamente chamar a atenção dos Srs. Senadores: não estamos falando de um problema local,
mas nacional! É um conflito do campo? É verdade. É um conflito no campo? Sim, nos verdes campos deste imenso e querido País; mas é um conflito que atinge a todos porque, no meu Estado, por exemplo, nós não temos
condições de definir se é no campo ou na cidade, principalmente nos Municípios pequenos – não é, Senador
Moka? A maioria dos 5.564 Municípios brasileiros são pequenos, têm menos de 10 mil habitantes. E aquelas
placas indicativas de perímetro urbano não servem para nós que somos do interior, porque o interior adentra
os distritos, que são as pequenas vilas, e chega às ruas asfaltadas e muitas vezes sem asfalto das nossas cidades.
Tanto é verdade que, lá em Antônio João, um Distrito do município foi atingido, e muitos hoje têm medo
de sair de casa por conta dessa situação.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Quando falei, esqueci de dizer o nome do Distrito. O
nome do Distrito é Campestre. Eu conheço Campestre, porque fica entre Antônio João e a minha cidade natal,
que é Bela Vista. Lá não tem propriedade rural. É gente humilde, é gente muito simples. Essas pessoas tiveram
que sair de suas casas sob ameaça de que poderiam sofrer retaliação, até mesmo poderiam ver suas casas incendiadas. Então, esse tipo de injustiça está acontecendo ali em Antônio João. O pior de tudo, Senadora Simone,
o fato de eu não estar na ponta, de não ter entrado com os produtores... E talvez, se eu não fosse Senador, se
lá estivesse como cidadão comum, talvez tivesse eu acompanhado, mas seria uma consequência que não sei
avaliar direito. É claro que, se eu não fui, se não instiguei e o caso já se torna como se fosse eu o mentor dele,
imaginem se eu estivesse lá! Acabaria contribuindo para tornar ainda mais hostil, mais violenta essa questão
fundiária entre índios e produtores rurais do meu Estado. Sou daqueles que não fogem da raia, não tenho esse
tipo de preocupação. O que fiz, com certeza, foi em função do que, lamentavelmente... Eu não tive oportunidade
de ir a Antônio João, de nem sequer me dirigir aos produtores. Estive em Campo Grande, mas em Antônio João
não tive oportunidade nem sequer de pegar no microfone, porque lá a indignação era tamanha, a vontade de
retomar a propriedade era tão grande que a presidente do sindicato, Srª Roseli, conclamou os presentes que
ela estava cansada, indignada com aquilo e que voltaria para a casa dela, que é a fazenda.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Senador Moka, não tenho dúvida de que, se V. Exª
tivesse adentrado a fazenda, seria para mediar e pacificar, porque essa é a conduta de V. Exª, e assim foi em
todas as vezes em que estivemos juntos no Ministério, ou mesmo recebendo o Ministro da Justiça no nosso
Estado, nesses últimos seis anos, pelo menos.
V. Exª confirma quando fala daquele distrito.
Este é um conflito também da cidade, embora mal compreendido pelos homens urbanos. Talvez seja um
problema desconhecido da maioria absoluta dos homens urbanos que vivem nas grandes cidades, mas isso
não tira a responsabilidade do Governo Federal por omissão. Omissão é crime, é prevaricação! Daí por que eu
digo neste momento que o Governo Federal não é somente responsável nesses casos pela omissão. Ele é responsável também pela violência. Cabe indenização em relação ao Poder Público em função dessas violências.
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Só para se ter noção do tamanho da gravidade da repercussão dos conflitos em números, Senador Moka,
essa área, Senador Paim, no nosso Estado, o Mato Grosso do Sul, é chamada de Cone Sul. É uma área que abriga 22 dos 79 Municípios do nosso Estado. Isso significa algo em torno de 23% a 24% de toda a área de Mato
Grosso do Sul. Um quarto do nosso Estado em conflito! Ali nós temos um quarto do PIB de Mato Grosso do Sul,
porque ali estão concentradas as áreas mais férteis do nosso Estado!
Eu conheço a região. É a região do meu querido e falecido avô. Eu passava a minha infância ali. Por isso,
eu não entendo esse conflito. Ali, brancos e índios conviviam de forma harmônica, principalmente no comércio e nas ruas das cidades. Ali, nós temos praticamente toda a nossa produção de grãos. Quarenta por cento
da cana de Mato Grosso do Sul saem do Cone Sul. Sessenta por cento da soja de Mato Grosso do Sul é do Cone
Sul. Setenta por cento do milho que Mato Grosso do Sul produz é do Cone Sul.
Eu tenho outros números aqui. São 94 fazendas ocupadas por índios, distribuídas em 22 Municípios.
Isso gera - aí é o pior – a instabilidade econômica, a instabilidade social e a instabilidade jurídica. Me aflige a
instabilidade econômica, pela sua importância – nós estamos falando de números, nós estamos falando de
valores – mas não é tudo. Há instabilidade econômica quando temos, de um lado, a ocupação indígena das
áreas mais férteis do nosso Estado e, de outro, produtores rurais que hoje estão deixando de produzir, porque
não sabem se vão colher ou estão produzindo e perdendo parte da sua produção, porque não conseguem
entrar na fazenda sequer para tirar os insumos, os fertilizantes, os equipamentos, quanto mais a produção. E
isso vale para o gado também.
Essa questão merece atenção! Os Municípios estão impactados. Isso está gerando desemprego, porque
deixa de entrar receita nesses Municípios. Mas existe uma instabilidade maior e, a meu ver, mais grave, que é
a instabilidade social. Ela é grave porque a história deste País é feita pela união dos povos. Nós somos um País
fruto da miscigenação, graças a Deus, porque este País só é belo e só é rico porque tem uma imensa riqueza
cultural. Uma mistura sanguínea do índio, do negro, do europeu. Essa mistura é o que fez do Brasil o que ele é.
Nós temos uma instabilidade social quando, por omissão, o poder público, ao não agir, faz com que,
por meio da violência, pela vindicta privada, pela Lei do Talião, que significa o “olho por olho, dente por dente”, brancos expulsem índios, índios expulsem brancos, quando, na realidade, esses povos não são opostos.
Ao contrário, eles são complementares. Eles se complementam, eles não se excluem. O oposto aí é o Governo
Federal, que alega, por artifícios jurídicos, que não pode indenizar e resolver o problema. Essa, a meu ver, é a
principal crise que se tem dentro do nosso Estado.
A minha preocupação é que a união dos povos que construiu este País, a união dos povos que desenhou a geografia do Brasil, a união dos povos que nos deu a cultura que temos hoje, inclusive a cultura da paz,
porque o povo brasileiro é pacífico, essa cultura, essa união dos povos hoje se esfacela por conta da inércia do
Governo Federal.
E, por fim, nós temos a instabilidade jurídica. Esta nós temos condições de resolver, Presidente. Aqui tramita uma PEC que pode dar a solução para esses problemas. Há instabilidade jurídica, e aqui nós temos que fazer
um reconhecimento, porque, de um lado, nós temos o direito dos índios a ter as suas terras tradicionalmente
ocupadas. É preceito constitucional, será direito deles se lá, realmente, por estudo antropológico, a Funai confirmar e depois houver a demarcação por parte do Ministério da Justiça e a homologação pela Presidente da
República. Ninguém pode se contrapor a esse direito das comunidades indígenas. Mas, de outro, há, também,
um direito dos proprietários rurais que adquiriram essas terras. Eles não as receberam de mão beijada do Governo Federal, embora muitos digam isso. São terras que foram compradas. Podem ter passado de geração a
geração, mas foram adquiridas de forma mansa, pacífica, de boa-fé, há 30, 50, 120 anos.
Quando a Constituição disse - e esse é o mais grave - que a União teria cinco anos para demarcar essas
áreas, portanto, até 1993, e não o fez, porque a maior parte das demarcações ocorreu depois, inverteu-se o
ônus da prova, inverteu-se a situação, dando direito ao proprietário rural que está lá de boa-fé, em nome da
segurança jurídica, a indenização.
É isso, simplesmente isso. Resolveria todo o problema. E não é verdade, portanto, que o Governo Federal
não pode indenizar. Nós não precisaríamos nem da PEC nº 71, porque o tempo para demarcar sem indenização
já passou há quase 20 anos. Mas, para não dar mais desculpa para este Governo, para o Governo que passou
e para os demais, nós precisamos urgentemente votar a PEC nº 71.
Sr. Presidente, já estou nos meus minutos finais, mas eu gostaria de agradecer imensamente ao Presidente desta Casa, que, a pedido Senador Moka e a nosso pedido, incluiu a PEC nº 71, de 2011, na Agenda Brasil.
Portanto, ela passa a ter prioridade também nas tratativas deste Senado.
Eu encerro, portanto, as minhas colocações, pensando em algo ainda maior. Sem dúvida nenhuma o Brasil depende, acima de tudo, do campo. Apesar de hoje sermos 85% nos centros urbanos e só 15% – nem isso,
eu acho – na zona rural, a grande realidade é que nós temos 15 milhões de brasileiros do campo que susten-
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tam este País, que colocam o alimento na mesa dos nossos trabalhadores, que exportam as commodities que
foram responsáveis no ano passado pelo Brasil não ter passado uma vergonha ainda maior do que apenas os
R$ 4 bilhões negativos na Balança Comercial. O agronegócio gerou R$ 80 bilhões de superávit, senão o déficit
na balança comercial seria, evidentemente, muito maior.
Nós temos que pensar que o campo precisa de paz. E, para isso, eu proponho quatro medidas.
A primeira, a aprovação pelo Congresso Nacional da PEC nº 71, de 2011, com urgência, sem nenhuma
enrolação, nenhuma artimanha ou condicionante do Governo Federal, porque agora quem não aceita mais
condicionantes do Governo, no meu caso, falo por mim, sou eu. Não vou aceitar mais que este Governo queira mudar prazos, como está querendo mexer na PEC para poder homologar 17 áreas que estão na mesa da
Presidente da República, para não indenizar essas áreas, para poder pensar em indenização daqui a quatro ou
cinco anos e, com isso, gerar mais violência e mais guerra no campo.
A segunda, que se cumpram as reintegrações de posse daquelas áreas que sequer têm estudo antropológico. Quando há estudo, quando as áreas estão demarcadas e não foram homologadas, eu até posso entender, mas quando não há indícios de que a área tem...
(Soa a campainha.)
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB) – Já estou terminando, Sr. Presidente.
Quando não há indícios de que a área foi considerada originariamente indígena, não é possível que
ações, que reintegrações de posse continuem nas gavetas do Ministério da Justiça por anos, sob o argumento
– eu não vou falar o adjetivo que eu gostaria – inverídico de que não há efetivo da Polícia Federal para cumprir
essas decisões.
A terceira medida – e esta é drástica, eu sei, pode assustar, mas é necessária nesse momento –, um decreto da Presidente da República, que tem que ter coragem, ainda que ele valha por seis meses, tempo para
nós aprovarmos a PEC aqui, um decreto proibindo a ocupação de áreas por comunidades indígenas que não
tenham estudo antropológico, sob pena de essas áreas, se ocupadas, irem para o final da fila do estudo por
parte da Funai.
E, por fim, eu defendo também o direito das minorias, o direito, que é sagrado, à terra, que eles chamam
de terra-mãe, das comunidades indígenas; que se agilizem as demarcações das áreas que realmente têm um
estudo antropológico que comprove que são áreas de direito das comunidades indígenas, para que elas possam viver em paz, como nós queremos também, mas que, dentro desse processo, a Funai tenha transparência,
além da agilidade, com ampla defesa, garantindo a terra ao índio e a indenização ao branco.
Eu estou terminando.Não sei se eu posso dar aparte. O Senador José Medeiros me solicitou.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Pode. Eu lhe dei só cinco minutos mais
e para a maioria eu dei quase 20.
Então é legítimo.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Eu estou encerrando, Senador Paim. Só vou conceder
o aparte ao Senador José Medeiros e, com isso, vou encerrar.
O Sr. José Medeiros (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Senadora Simone, esse é um problema
gravíssimo que vem sendo tratado há muito tempo aqui no Senado. Apesar de o Senador Moka ter constantemente avisado, apesar de vários Senadores, vários Parlamentares terem falado sobre o tema, a Funai faz ouvidos
de mercador. A grande questão que se impõe também é a seguinte: fala-se muito em laudos antropológicos.
Eu penso que não precisava gastar um centavo sequer com laudos antropológicos, porque, da Avenida Paulista à Sapucaí, tudo isso aqui era terra indígena. Tudo aqui no Brasil é terra indígena. O que se tem que fazer é
exatamente o que V. Exª propõe na PEC nº 71: decidiu-se que vai ter uma área para os índios, muito bem. Delimite essas áreas, pague a terra nua, pague a terra, o produtor vai sair. Agora, não se pode - e eu já disse isso
aqui – tirar as pessoas que estão há 60, há 100 anos na terra e simplesmente mandar essas pessoas... Não vão
sair, vai ter conflito, mas o que irrita a todos é esse silêncio ensurdecedor da Funai. A Funai, em tese, era para
estar à frente de todos esses conflitos, tentando mediar, mas ela não tem se prestado a isso. A Funai virou um
antro de ideologias que não servem ao índio nem aos não índios. E o mote dessa resolução tem o que V. Exª
disse: precisamos parar com este apartheid. O que existe neste País são brasileiros, e precisamos solucionar
os conflitos entre os brasileiros. Então, há índio, não índio... O que precisa fazer é a mesma coisa que acontece
com a reforma agrária. Se é preciso delimitar uma área e cedê-la para reforma agrária, que se indenize, que o
Governo compre, pague a área e entregue-a. A Funai precisa avançar na questão. Ela diz que quer o bem do
índio. Estou observando faz tempo. Cada vez que aparece um monte de gente querendo ajudar o índio, só
atrapalham os índios. Em Mato Grosso, eles já estão invadindo rodovias, porque querem produzir, e a Funai não
lhes propicia isso. Ora, na época da evolução tecnológica em que estamos, com acesso a iPad, a smartphone,
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a TV, querem que ele vá para a beira do Teles Pires, onde está o porvinha, o piúma, aquele mosquito terrível,
querem que ele ande pelado lá? Não vai! Os índios também estão em outro momento. Eles querem qualidade de vida. E a Funai está fazendo o quê? Era para estar cuidando da saúde, mas ela diz: não é comigo, é com
o Sesai, é com não sei o quê. Vão criando essas siglas, e o índio mesmo não consegue ter acesso a nada. Eles
vivem vidas miseráveis e, quando se fala em fazer qualquer coisa pelos índios, dizem: vai acabar com a cultura. Estão próximos às cidades, enchem a cara de cachaça, porque é o que lhes sobra, morrendo de depressão,
suicidando-se. Este é o tratamento que o País está dando e gastando horrores de dinheiro com estes órgãos
que estão abarrotados. Eu passo ali, está o prédio da Funai. Parece com as Torres Gêmeas. E qual o benefício
que o índio está recebendo? Zero! Qual o benefício que o País está recebendo? Nada! Só conflitos. É um fala,
fala, e não se soluciona nada. Falou em fazer qualquer coisa, aparecem 500! É preciso menos ideologia e mais
ação. Muito obrigado, Senadora.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Senador José Medeiros, V. Exª me propicia fazer aqui
um comentário que eu ia deixar para um momento mais oportuno, para relatar o que acontece com as aldeias
indígenas do meu Mato Grosso do Sul, que é realmente muito diferente da situação do Norte, onde sabemos
que há conflitos de índios com grileiros, com pessoas que não têm título de domínio, que, de má-fé, querem
se apossar de terras que não são suas. No nosso caso, o índio convive com todos nós. A segunda maior cidade
de nosso Estado, que é Dourados, tem a maior aldeia indígena de Mato Grosso do Sul e uma das maiores do
Brasil. O que se vê lá, da porteira para dentro, é a mais absoluta miséria, é uma judiação.
Eu tenho receio de entrar, porque nos comovemos. São crianças com os pés descalços, com barriga
d’água. E não é porque o índio não quer ser tratado, não. Se você fizer uma pesquisa lá, 50% vão dizer que o
que querem de melhoria é saúde. Ele vai dizer que ele está passando fome, porque a Funai não entrega cestas
básicas todo mês para a aldeia. Na época em que eu era Vice-Governadora, o Governador André Puccinelli tinha que completar e dar cestas básicas.
Nós temos que passar uma borracha nessa questão fundiária, para que possamos avançar e ouvir a comunidade indígena sem a influência de terceiros, de ONGs internacionais que vêm aqui, depois de terem destruído os povos indígenas de seus países – talvez por consciência pesada ou desinformação, no que eu não
acredito –, instigar a violência no nosso País.
O próprio Cimi... Eu sou católica, mas eu digo, em relação ao Cimi, que estão equivocados, apesar da boa
vontade. Eu não entendo que estejam de má-fé, mas estão equivocados quando instigam a violência que está
acontecendo em Mato Grosso do Sul.
Eu encerro, Sr. Presidente, agradecendo imensamente a paciência de V. Exª. Eu gosto sempre de falar
quando V. Exª está presente. Não sou de ocupar muito a tribuna, mas, nas poucas vezes em que o fizer, procurarei fazê-lo na presença de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Sempre o faz com muita competência.
A SRª SIMONE TEBET (Bloco Maioria/PMDB - MS) – Então, V. Exª vai ter ainda que me escutar por mais
alguns anos, por favor.
Mas eu encerro como comecei: que o campo possa ter paz para produzir grãos, mas produzir a maior das
riquezas da humanidade, que é a paz tão sonhada e necessitada neste País. Que, ao invés de arcos e flechas
de um lado, armas e espingardas de outro, arma branca contra arma de fogo em punho, hoje em dia – porque
estão em punho –, nós possamos ter alguém com um cajado na mão para liderar, para comandar.
Nós não temos mais estadistas neste País – nós lamentamos, porque estão todos mortos, mortos na matéria, ou, outras vezes, vivos, mas mortos no espírito, no coração. Mas, se já não temos estadistas para podermos
seguir, que os líderes deste País nos liderem.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senadora Simone Tebet.
Meus cumprimentos a V. Exª e também ao Senador Moka, ambos do Mato Grosso, numa linha de paz e de
busca de entendimento. Eu, se estivesse lá, agiria como V. Exªs, tanto a Simone como o companheiro Moka.
E a PEC nº 71, de fato, é a saída. É a saída. Indenize-se e pague-se a quem tem direito, e acabou.
Parabéns a ambos pela iniciativa.
Agora, pelo princípio de um inscrito e um Líder ou para comunicação parlamentar, concedo a palavra à
Senadora Vanessa Grazziotin.
Em seguida, falará o Senador José Medeiros, que fez permuta com a Senadora Simone Tebet.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Socialismo e Democracia/PCdoB - AM. Sem revisão da oradora.) –
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srª Senadora, companheiros e companheiras!
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Sr. Presidente, cheguei há pouco de viagem, vinda da cidade de Manaus, no Estado do Amazonas, onde
hoje pela manhã organizamos uma excelente audiência pública de duas Comissões do Senado Federal: a Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização e a Comissão de Ciência e Tecnologia.
A audiência aconteceu no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e contou
com a participação muito importante de representantes da sociedade e de todos os setores que estão, direta
ou indiretamente, envolvidos com o tema CBA (Centro de Biotecnologia da Amazônia).
Lá estiveram e participaram da audiência também o Senador Valdir Raupp e a Deputada Conceição
Sampaio, além de Deputados Estaduais. A Senadora Sandra, como ela mesma disse, não pôde estar presente,
assim como o Senador Omar. Mas creio que esse debate que realizamos hoje é um passo muito importante
na busca da resolução de um problema que envolve esse Centro de Biotecnologia há 13 anos. Esse problema
perdura há 13 anos.
Mas tenho certeza de que, com a boa vontade do Governo Federal e com o acompanhamento muito próximo, cotidiano, pela Bancada federal, desse tema, nós chegaremos até o final do ano com a questão resolvida.
Mas, vindo do aeroporto para cá, Sr. Presidente, eu estava ouvindo os pronunciamentos. Estava nesta tribuna um Senador do PSDB de São Paulo fazendo um pronunciamento, uma análise da política brasileira, uma
análise da situação econômica de nosso País. Fundamentalmente, todo o pronunciamento estava cercado em
procurar justificar o porquê de ele defender o impeachment no Brasil.
Engraçado, Sr. Presidente, que eu ouvi esse pronunciamento quando estava vindo do aeroporto para cá.
Mas, quando estava no avião – sempre que estou no avião aproveito e leio todos os jornais, pois a nossa viagem
é um pouco longa; são quase 3 horas de viagem –, eu vinha lendo os jornais. Das poucas vezes que consigo ler
um jornal inteiro, do editorial aos artigos, é quando estou dentro do avião, Senador Paim.
E li um artigo assinado pelo Senador Aécio Neves, ex-candidato à Presidente da República e que perdeu
as eleições para a Presidente Dilma.
O título do artigo publicado hoje na Folha de S.Paulo, pelo Senador Aécio Neves, é “Made in Brazil”. Bem
sugestivo o título, não é? E, em uma parte do artigo, ele fala da crise no mesmo tom em que falou o Senador a
que me referi desta tribuna no dia de hoje.
No meio da matéria, ele diz o seguinte – eu faço questão de ler uma parte desse artigo:
Não adianta culpar o mundo, quem não cresce é o Brasil, que ostenta um dos piores desempenhos
entre os emergentes. A crise é 100% nacional, criada e alimentada no Brasil, com insumos preparados nos laboratórios petistas. O Governo não apenas demorou a enxergar a crise, como postergou
as medidas de correção e perdeu importantes oportunidades possíveis de reorientar o País para o
crescimento.
Ou seja, fica claro, Sr. Presidente, que diferentemente do que eles tentam dizer – e eu ouvi também no
pronunciamento que me antecedeu, do senador do PSDB de São Paulo, que aliás foi o candidato a Vice na
chapa de Aécio Neves –, ele diz o seguinte: “Não, eu defendo o Brasil, eu não quero o impeachment, mas não
há outro jeito. Porque a economia está desorientada, porque eles fizeram a crise, eles são os culpados da crise.”
Ora, Sr. Presidente, eles apenas falam da boca para fora o fato de que querem ajudar o Brasil a sair da
crise. Isso não é verdade! No fundo, o que eles querem é derrubar a Presidenta Dilma. E aí eu ouvi, um tempo
desses, um outro pronunciamento do candidato derrotado à Presidente dizendo que estendeu a mão à Presidente, logo depois das eleições, e ela não acatou esse aceno da busca da unidade. Opa! O que o Brasil inteiro
sabe não é que ele tenha estendido a mão, o que o Brasil inteiro sabe é que, finda as eleições, ele entrou com
processos – não um –, vários processos no Tribunal Superior Eleitoral questionando a legitimidade do mandato da Presidenta Dilma.
E nós subindo nesta tribuna, Senador Paim, e dizendo: “Acabou. As eleições acabaram. Vamos nos unir
em nome do Brasil.” Mas o discurso continua sendo o mesmo. Para não ficar muito chato, eles dizem: “Não,
estamos tentando ajudar. Não queremos que o Brasil fique em uma situação pior.” Mas, na prática, o que eles
fazem é apenas isto: deturpar a realidade!
Eu acabei de ler aqui parte desse artigo denominado “Made in Brasil”. Mas, no mesmo jornal, edição de
hoje, o mesmo jornal que publicou o artigo do Senador, do Senador que perdeu para a Presidente Dilma as
eleições, no mesmo jornal, diz o seguinte: “Desaceleração se espalha e traz desafios para países latinos”. Aí
mostra que o problema não é só do Brasil. Talvez o nosso problema econômico seja um pouco maior do que
o problema vivido no Chile, do que na Colômbia, porque o preço das exportações e o peso das exportações
para a nossa economia é muito forte. O preço, o valor das commodities para a nossa economia é muito forte.
Veja, Sr. Presidente, o que caiu no mundo foi o preço das commodities, tanto é que os países que mais
exportam commodities são aqueles que mais sofrem. Por que a crise econômica na Rússia é muito maior do que

246 Terça-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2015

a nossa? Porque a Rússia depende muito mais da produção de petróleo e gás natural do que nós dependemos
da nossa Petrobras.
Então, veja, não foi o Brasil nem a Presidente Dilma que determinou que o preço do barril do petróleo,
mundialmente, Senador Paim, caísse de US$150, US$140 para menos de US$40, que é o valor que chegou, nos
Estados Unidos, a ser comercializado há duas semanas.
Mas é a Presidente Dilma a culpada? Parece que é, que ela que determinou, no âmbito internacional,
que caísse o preço do petróleo.
Eu tenho uma outra matéria aqui que mostra, Sr. Presidente, que trata da questão do peso da Vale e da
Petrobras nas exportações.
E diz o seguinte a matéria: “Peso da Vale e Petrobras nas exportações desaba”. Veja: Vale do Rio Doce.
Uma empresa privada, que, aliás, foi uma das que foram privatizadas na época em que eles eram governo, foram privatizadas a preço de banana. Engressamos com muita ação no Ministério Público Federal, mas, como
o engavetador – não era nenhum daqueles que constavam da lista tríplice apontada pelo Ministério Público à
época – era o amigo do poder, o amigo do poder à época arquivou a representação.
Mas diz a matéria aqui:
“As exportações totais do Brasil no ano de 2011 [Senador Paim] ultrapassaram a casa dos US$118 bilhões,
sendo que US$54 bilhões representavam as 40 maiores e mais de US$25 bilhões representavam a Petrobras e
a Vale juntas, em 2011.”
Vamos pular para 2014. Em 2014, as nossas exportações caíram para US$110 bilhões. Em 2011, repito, foram US$118 bilhões e, em 2014, caíram para US$110 bilhões, sendo que, a participação da Vale do Rio Doce e da
Petrobras juntas foi um pouco acima de US$15 bilhões, o que tinha sido mais de US$25 bilhões, no ano de 2011.
Mas diz ele aqui que a culpada de tudo é a Presidenta Dilma, ela é a culpada de tudo. Ela criou a crise –
ele fala, repete, escreve e assina. Eles dizem: “Ela é a culpada de tudo.”
Veja, eu não estou aqui, Sr. Presidente, de jeito nenhum, para tentar dizer que o Brasil está muito bem,
obrigada, que nós não estamos vivendo um problema. Nós estamos vivendo um problema na nossa economia,
sim, como, em 2008, foram os Estados Unidos que foram à bancarrota, a Europa. E o Brasil, como atravessou
esse período? Muito bem, obrigada. Muito bem, não perdemos nenhum emprego de nossos trabalhadores;
pelo contrário, direitos sociais foram ampliados, o emprego foi garantido e mantido. Mas, nunca nenhum deles
subiu na tribuna para dizer isto, que foi graças à política de incentivos ao investimento no Brasil e de garantia
dos direitos dos trabalhadores.
Então, veja, é óbvio que, diante de uma crise do capitalismo, uma crise econômica mundial prolongada,
ela bateria às nossas portas. Agora, daí, Sr. Presidente, a dizer que a Presidente é culpada de tudo, que ela perdeu o controle, que fez tudo errado, que o primeiro mandato foi uma sucessão de erros e que agora tem que
recuperar... E, aliás, ainda dizem que são dois Ministros da Fazenda. Eu mesma tenho crítica, meu Partido tem
críticas duríssimas à condução da política econômica, temos críticas duras à condução da política econômica.
Agora, daí a dizer que ela é culpada de tudo? Isso diz quem quer apeá-la do poder sem nenhuma razão, porque a democracia foi conquistada com muita luta de muita gente em nosso país. E temos uma Constituição
que tem que ser respeitada. Mas, eles buscam, de todo jeito, de toda forma, encontrar um crime que envolva
a Presidenta. E chegam ao ponto de dizer: “Se não tem, inventa.”
É isso, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, que está acontecendo no Brasil. Por isso que muitas pessoas
falam – e eu concordo – que a crise política é maior do que a crise econômica, o que não me canso de dizer. Na
Rússia, que vive uma depressão na economia e uma recessão que ultrapassa a casa dos 4,5%, dos 5%, o clima
é de muito mais unidade. Lá o povo diz o seguinte: “Já passamos por momentos difíceis e vamos passar por
este também.” Então, o Brasil precisa disso! Mas, não, eles querem encontrar, de qualquer jeito, alguma coisa
contra a Presidente, para tentar substituí-la no poder!
Sr. Presidente, a eleição foi uma das eleições mais duras que tivemos, uma das mais disputadas – por
isso, mais dura – e uma das mais bonitas que eu já vi. Não tenho dúvida alguma de que a Presidente Dilma
ganhou a eleição na política. O povo, conscientemente, por uma margem que não foi muito grande, mas por
uma margem significativa de diferença, preferiu a Presidente, porque comparou uma e outra proposta, uma e
outra política, e elegeu a Presidente Dilma. Elegeu-a!
Eu digo àqueles servidores que estão paralisando, fazendo greve por aumento salarial, que eles têm toda
a razão. Aliás, na minha vida inteira, fiz movimento, movimento sindical, como V. Exª. Agora, costumo dizer que,
se outro projeto político estivesse em curso no Brasil, a situação deles seria muito pior.
Há artigos hoje que comparam membros do Partido dos Trabalhadores e daqueles que os apóiam, dizendo que são os de mais esquerda, com os bolivarianos, com os que defendem o Estado forte, o Estado pesado.
Eu digo que, com muita consciência, com muito orgulho, defendo um Estado forte. Eu não sou daqueles que
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defendem um Estado mínimo, para que tudo fique para a iniciativa privada, não! Quanto menor for o Estado,
maior será a pobreza de muita gente! Venho aqui para defender a mão forte do Estado na questão do petróleo,
porque essa é a única forma que nós temos de elevar a situação da educação no Brasil. Essa é a única forma
que temos. Então, eu o defendo, com muita consciência! Agora, é óbvio que esse Estado tem de ser um Estado
livre das ações de corrupção, tem de ser um Estado competente, tem de ser um Estado eficiente, com muita
dedicação dos seus servidores! Esse Estado eu o defendo com muita tranquilidade, Sr. Presidente.
Mas aí veja isso do ponto de vista das saídas econômicas. Depois de muito tempo, pela primeira vez,
encaminha-se ao Congresso Nacional um projeto que prevê a realização de um déficit no ano que vem, um
déficit que é forte, porque significa que o Governo terá mais gastos do que recursos para cobrir esses gastos.
Fazendo uma análise, Senador Paim, fazendo uma análise profunda do tipo do gasto do Governo, percebemos que uma mudança tem de acontecer o mais rapidamente possível. Essa mudança é a diminuição
do valor da taxa de juros. Senador, sei que V. Exª é um ardoroso defensor disso. E V. Exª sabe que meu Partido
também o é, mas o que não podemos fazer é coro com quem não quer resolver o problema da economia do
Brasil. Dizem isso, mas, no fundo, o que querem, e assim agem, é derrubar a Presidente.
Acabei de ler um artigo assinado pelo Senador Aécio no dia de hoje, em que ele diz que a crise foi criada aqui e inventada pela Presidenta Dilma. Eu mostrei que não, que esse é um reflexo. Quinze por cento foi o
valor das exportações que caíram, foi o percentual que caiu das exportações do Brasil para o continente sul-americano. Foram 15% só neste ano! Então, é óbvio que vivemos dentro de um conflito internacional. Ou foi
a Dilma que, mundialmente, disse para derrubar o preço do petróleo, que está caro demais; para baixar de
US$140 para US$40 o barril; para baixar o valor do minério de ferro? É claro que não!
Então, a diferença é essa! Não podemos fazer coro com aqueles que criticam os juros não porque querem
consertar a economia, mas porque querem desmoralizar a Presidente.
Os jornais de hoje mostram que os gastos que cresceram do ano passado para este ano não foram gastos
com previdência social. Os gastos com a previdência social – aqui está o Senador Garibaldi, que já foi Ministro
da Previdência Social do Brasil –, do ano passado para este ano, não cresceram nem 3%, Senador Paim! Nem 3%
cresceram os gastos com a previdência. Com o pessoal, houve a mesma coisa: foram R$241 bilhões no ano de
2014, com uma projeção de R$239 bilhões para este ano. Ou seja, o gasto cai, há uma economia com pessoal,
há uma economia efetiva com pessoal. A transferência para Estados e para Municípios também caiu, porque,
se cai a arrecadação, também caem as transferências. No custeio e no consumo, o crescimento foi residual, o
crescimento foi abaixo da inflação. No seguro-desemprego e no abono, foi residual o crescimento. O que é que
cresceu, Senador Lindbergh, quase 25%? Os juros, os juros, os juros!
Vejam que já começamos a reforma. Inclusive, já atualizamos a questão do seguro-desemprego e diminuímos uma série de incentivos fiscais que havia. E agora? Agora está na hora de atacar os juros.
A gente fala do elevador de cima. No meu Partido, escrevemos, assinamos e entregamos para a Presidente
e para todos os Ministros a nossa opinião, porque nos sentimos responsáveis por esse Governo, porque vamos
à rua para defender esse Governo, sem qualquer tipo de temor. Sabemos que o momento é de dificuldade, mas
esse é o melhor projeto para o País. Não tenho dúvida disso! Não tenho dúvida alguma disso! Meu Partido não
tem dúvida quanto a isso! Mas é preciso decidir. É aquela velha história: acende a vela para um santo, tirando do
outro. Como diz o ditado popular, Senador Paim, cobre-se um santo, descobrindo o outro. Não pode ser assim!
Então, os juros têm de baixar! Economizamos muito de um lado, não temos mais de onde tirar, tanto é
que a peça orçamentária, na projeção para o ano que vem, vem com déficit. Não há mais despesas a diminuir,
mas os juros continuam na casa acima de 14%, sendo a maior taxa de juros do Planeta.
Creio, Sr. Presidente, que, primeiro, as máscaras precisam cair. Caindo as máscaras, as pessoas têm de se
decidir: ou querem ajudar o País, ou querem derrubar a Presidenta Dilma. Tudo isso que estamos vendo, repito,
não são atitudes de quem, efetivamente, queira uma nova governança, mas são atitudes de quem pretende
transformar a situação, a crise política, numa verdadeira guerra política.
Sabem eles melhor do que nós que impeachment não se faz nem se declara a partir do desgaste de um
governo, mas se faz a partir de bases reais. Eles, repito, estão malucos para descobrir as bases reais, porque
acham que, quanto maior o desgaste político da Presidente, maiores serão as condições para que qualquer
besteira sirva de razão para tirar a Presidente do poder.
Então, Sr. Presidente, penso que, nestes dias, teremos muitos debates a fazer. Acho que o Senado está no
caminho certo. Precisamos avançar no debate da Agenda Brasil, discutir como fazer com o Orçamento e como
garantir uma receita maior para o Governo Federal, agindo e atuando no ponto certo em que deve ser atuado.
Muito obrigada pela benevolência de V. Exª, que garantiu o tempo para que eu fizesse meu pronunciamento, Senador Paim. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Governo/PT - RS) – Muito bem, Senadora Vanessa Grazziotin!
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Como orador inscrito, tem a palavra o Senador José Medeiros.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que nos assistem pela TV Senado, que nos ouvem pela Rádio Senado e que nos acompanham pelas redes sociais, nenhuma sociedade pode ser considerada
justa e igualitária se nela inexiste o acesso integral à prestação dos serviços jurisdicionais.
A Constituição Federal de 1988 representou, nesse sentido, um avanço rumo à efetivação de direitos e
ao aprofundamento da democracia. O instituto das defensorias públicas, a ampliação das competências da
Justiça do Trabalho e, sobretudo, a criação de mecanismos mais céleres e mais próximos do cidadão, como os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no âmbito da Justiça Federal, todos esses mecanismos, todos esses instrumentos proporcionaram enorme ganho à sociedade.
A Emenda Constitucional n° 45, de 2004, incluiu como direito fundamental do cidadão a chamada “razoável duração do processo”, uma baliza que apontou para a conveniência de se imporem limites temporais
razoáveis para a conclusão de processos, pois, como se sabe, “justiça que tarda é justiça falha”.
Para possibilitar o atendimento ao cidadão, no tempo mais curto possível e no entorno de onde habita, a
Justiça Federal tem recorrido à estratégia da “interiorização”, instalando suas subseções onde mais se necessita,
obedecendo, é claro, a critérios mensuráveis de demanda, isto é, em regiões mais populosas que funcionam como
vetores econômicos, irradiando o desenvolvimento social para áreas contíguas, tornando-se polos regionais.
Em perfeita sintonia com os preceitos mencionados, tramita nesta Casa, atualmente, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, matéria por mim relatada: o Projeto de Lei da Câmara n° 92, de 2015.
Aqui, aproveito para fazer justiça ao Deputado Federal Valtenir Pereira e ao Deputado Federal Adilton
Sachetti, que trabalharam muito para que esse projeto viesse para esta Casa, o Senado Federal. O mencionado
projeto tem origem externa, provindo do Superior Tribunal de Justiça, fruto da percepção da Presidência do
Tribunal Regional Federal da 1ª Região de que se tornou imprescindível e inadiável criar uma nova Vara Federal, com os respectivos cargos de juiz federal e de juiz federal substituto, além de cargos de provimento efetivo
e em comissão e de funções comissionadas, no Município de Rondonópolis, no meu Estado do Mato Grosso.
De repente, Sr. Presidente, o senhor pode me perguntar: “Mas isso é feito neste momento?” Sim! Isso se
dá neste momento, Sr. Presidente, porque, há muito tempo, a cidade de Rondonópolis e região necessitam de
mais uma Vara da Justiça Federal. Hoje, ali, só para um juiz, apenas para um juiz, há mais de 12 mil processos.
Isso é humanamente impossível. A demanda é muito grande, e esse projeto vem aqui em boa hora.
Srªs e Srs. Senadores, de acordo com a justificativa do PLC 92, de 2015, Rondonópolis apresenta uma população jurisdicionada estimada, no ano de 2012, em 331.453 habitantes, com área territorial de 4.159,11 metros quadrados, sendo responsável pelo segundo maior Produto Interno Bruto do Estado de Mato Grosso, no
valor de R$5.094.937.000,00. Foi classificado como Centro Sub-Regional A, de acordo com os critérios fixados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Aqui está o Senador Wellington Fagundes, que não
me deixa mentir sobre a necessidade de mais uma Vara Federal para o Município de Rondonópolis.
Tais critérios, Sr. Presidente, expressam Municípios que são regiões de influência das cidades, e, de fato,
Rondonópolis estende sua influência aos Municípios de Alto Garças, de Guiratinga, de Itiquira, de Pedra Preta,
de São José do Povo, de Tesouro, de Jaciara, de Dom Aquino, de Juscimeira e de São Pedro da Cipa, equiparando-se, portanto, aos Municípios de Sinop e de Cáceres, que, em Mato Grosso, enquadram-se no mesmo critério
do IBGE e que já contam com duas Varas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo acrescentar que Rondonópolis conta apenas com uma Vara Federal para uma demanda de 3.966 processos ao ano, segundo dados do Conselho da Justiça Federal de 2013.
Em 2012, lá tramitavam 5.478 processos, o que, hoje, já ultrapassa os 12 mil, tendo sido distribuídos naquele
ano cerca de 3 mil, em média, mais de duas vezes superior às demais subseções judiciárias do Estado. O Conselho da Justiça Federal emitiu parecer favorável à criação da Vara já em 2013, proposta que recebe aval da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso, posição idêntica à do Desembargador Orlando Perri,
Presidente do Tribunal de Justiça, à época.
Com efeito, a população local cresce exponencialmente, devido ao forte processo migratório e à atratividade da economia, e necessita cada vez mais da prestação de serviços jurisdicionais, como andamentos
processuais, despachos, sentenças e audiências.
Quanto às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, não há óbices, de vez que as despesas decorrentes encontram-se previstas nas dotações orçamentárias consignadas à Justiça Federal de Primeiro Grau.
Srªs e Srs. Senadores, a população de Mato Grosso, e em especial a população residente na pujante Rondonópolis, espera ansiosamente pela instalação de uma segunda Vara Federal na região. Como todos sabemos,
o direito ao acesso efetivo à Justiça tem sido progressivamente reconhecido como de importância vital entre
os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos esvai-se, quando não existem me-
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canismos para sua efetiva reivindicação. Rogo, portanto, a V. Exªs que não hesitem em aprovar os termos do
Projeto de Lei da Câmara n° 92, de 2015, no melhor interesse do bem comum.
Digo isso, Sr. Presidente, porque, como lhe falei, ali, naquela região, em Rondonópolis, encontra-se, por
exemplo, o maior terminal ferroviário de cargas da América Latina. É uma região pujante, de economia muito
ativa. Agora, obviamente, onde existe esse tipo de característica, também chegam os conflitos. Para o Judiciário são encaminhadas as demandas. Aí é que está o problema. A região fica refém de uma Justiça lenta, de
uma Justiça que não anda, de uma Justiça que não atende aos reclamos da população. Nesse momento, só há
uma saída para resolver a situação: a criação de mais uma Vara Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. José Medeiros, o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Wellington Fagundes.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR - MT) – Senador Medeiros, quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento e registrar que, como Deputado Federal, estivemos na Câmara, apreciando esse projeto, que é de iniciativa do Judiciário, o PL 6.234. Inclusive interferi junto ao meu Partido para que
indicasse, como Relator, na Comissão do Trabalho, o Deputado Luciano de Castro e também, na Comissão de
Finanças, como Relator, o Deputado do meu Partido, do PR, o Deputado Aelton Freitas. Houve esse pedido
nosso pela importância que representa essa Vara para uma cidade como Rondonópolis, cidade polo, como V.
Exª colocou aqui.
Como Parlamentar, inclusive, aloquei recursos de emenda para a construção da sede no nosso Município. Claro, somando-me com V. Exª, haveremos de fazer com que Rondonópolis, cada vez mais, tenha estrutura
judiciária. Não só Justiça Federal, mas também Justiça do Trabalho.
Agora há pouco, eu conversava com o Ministro Caputo Bastos, que hoje é do Tribunal Federal do Trabalho. Ele, que foi também juiz na nossa cidade, no Estado de Mato Grosso, sabe a importância da nossa cidade
nesse contexto. Aliás, mais uma vez registro que é a única cidade do Brasil que tem três Senadores: V. Exª, o
Senador Blairo Maggi e eu, que aqui estamos representando Rondonópolis com muito orgulho e, principalmente, o nosso Estado de Mato Grosso.
Eu gostaria de aproveitar, inclusive, o pronunciamento de V. Exª, porque teremos, na próxima quinta-feira,
uma reunião com todos os concessionários das lotéricas de Mato Grosso. Sei que V. Exª também está imbuído
disso. Há uma preocupação muito grande, porque essas pessoas que hoje detêm a concessão para exploração
das lotéricas estão na iminência de passar para um processo de licitação aberto. E, para aqueles que estão lá,
que lutaram, investiram, de repente, se perderem suas concessões, nesse momento de crise, é muito difícil.
Eu quero aqui me somar à luta de toda a Bancada Federal. Sei que V. Exª estará conosco, dada a importância que representa esse trabalho, desenvolvido por todas as agências do Brasil, mas, em especial, pelo Mato
Grosso. Tivemos reuniões em Rondonópolis, também em Cuiabá. Quero aqui registrar, para todos os concessionários, para todos os donos de casas lotéricas o nosso trabalho conjunto nessa área.
O SR. JOSÉ MEDEIROS (Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Muito obrigado, Senador Wellington Fagundes.
O Senador Lindbergh já deve ter sido procurado, no Rio de Janeiro, porque saiu uma instrução do Tribunal de Contas da União. A Caixa Econômica tinha firmado contratos no País inteiro com casas lotéricas. As
pessoas fizeram os seus investimentos, e, agora, por causa dessa instrução, a Caixa Econômica está cortando
o contrato de todas essas pessoas. Vejam bem, se o ente federativo errou, essas pessoas não podem ser penalizadas. O que a gente quer evitar é que venha uma enxurrada de demandas judiciais para cima da União, no
momento em que o País não está, vamos dizer, preparado para indenizar as pessoas. Então, acho que a melhor
saída é tentar um acordo. Não somos contra a licitação. Aliás, somos a favor, mas é preciso encontrar uma saída,
porque ninguém mandou fazer os contratos. É aquela história do pacta sunt servanda.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Fagundes. Bloco União e Força/PR - MT) – Convido V. Exª, Senador José
Medeiros, para assumir a Presidência. Terei agora uma reunião, representando o meu Partido, o PR, com a Presidência da República.
Convido para falar agora o Senador Lindbergh, do PT do Rio de Janeiro, jovem, lutador, batalhador, que
sempre contribuiu com o seu grande trabalho para esta Casa.
Quero ainda registrar, Senador, que isso que foi aqui colocado, das lotéricas, não ocorre somente com
as lotéricas. Hoje, estamos na iminência de o mesmo ocorrer com os táxis. Já há muitas cidades em que o Ministério Público está agindo nesse aspecto. Hoje, taxistas que dedicaram toda a sua vida ao ofício estão tendo
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de passar por um processo de licitação, que, nesse momento de crise, causa uma preocupação muito grande.
Apresentei aqui uma PEC nesse sentido. Por isso estamos aqui registrando.
Com a palavra V. Exª, Senador Lindbergh.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, V. Exª sabe que sou do Partido dos Trabalhadores. Defendo o Governo da Presidente
Dilma, como defendi os oito anos do governo do Presidente Lula. Estou nas ruas, mobilizando, tentando organizar a nossa base social contra esse movimento claramente golpista, que tenta afastar uma Presidente da República, eleita legitimamente. E não há nenhuma acusação que envolva diretamente a Presidente da República
em nenhum ato ilícito. No entanto, Sr. Presidente, o bom amigo é aquele que avisa, que conversa, que discute.
Eu estou angustiado, como muitos da militância do PT e da esquerda brasileira, com a quantidade de
erros do Governo. Estou falando isso aqui porque a gente quer que este Governo dê certo, dê a volta por cima.
Erros na política, mas principalmente na política econômica.
Hoje, o Governo apresenta projeto de lei do orçamento do próximo ano, em que apresenta um déficit
primário. Só que eu queria que a gente observasse direito o motivo desse déficit primário. Aqui está claramente
vinculado a essa política esquizofrênica, essa política monetária de alta taxa de juros.
Vejam bem, eu, aqui, neste plenário, levantei-me no momento do ajuste fiscal. E aquele era o momento
em que o Ministro Levy dizia: “Nós vamos fazer esse esforço porque, no ano passado, houve um déficit primário
de 6,7% do PIB, e a gente tem que melhorar a situação fiscal para o País avançar, para as expectativas melhorarem.” Foi isso que ele vendeu ao Brasil. Foi isso que ele disse à Presidenta Dilma e disse aqui, neste Congresso
Nacional. Eu votei contra, porque eu não acreditava naquilo.
Esses planos de austeridade mundo afora têm dado um resultado que é o de aprofundar a recessão econômica, de diminuir a arrecadação, e a dívida sobe. Só que aqui, no Brasil, dessa vez, nós tivemos um aperto
fiscal em conjunto com a política monetária, que tem um impacto fiscal gigantesco. Era como se a gente fizesse
um trabalho na área fiscal. Seguro-desemprego e todas aquelas medidas, e o Governo dizia que ia economizar
R$14 bilhões. Cada ponto que sobe da taxa de juros significa R$15 bilhões a mais, e, de outubro para cá, nós já
aumentamos 3,25% os juros do nosso País.
Vamos para os números deste ano. Vamos ver a situação das contas públicas, como, por exemplo, Previdência. Eu estou calculando doze meses até julho. Do ano passado até julho de 2014, nós gastamos R$431
bilhões de Previdência. Agora, dos últimos doze meses até julho, nós gastamos R$438 bilhões de Previdência.
Cresceu pouco, abaixo da inflação.
Pessoal: gastamos R$241 bilhões no ano passado; agora, R$239 bilhões. Houve uma redução nominal;
se contar a inflação, uma redução significativa.
Transferência Estados e Municípios: cai de R$230 bilhões para R$225 bilhões. Custeio: de R$254 bilhões
sobe para R$257 bilhões. Se olharmos a inflação, foi abaixo da inflação. Investimentos: fizemos um corte violento. Cortamos quase R$20 bilhões, de R$85 bilhões para R$66 bilhões, e por aí vai. Seguro-desemprego e abono
salarial: aumentaram de R$59 bilhões para R$60 bilhões, ou seja, abaixo da inflação. Benefícios assistenciais:
R$42 bilhões; continuou com R$42 bilhões.
Qual foi o rombo? Infelizmente, isso sai pouco na imprensa, porque ninguém fala dos lucros do sistema
financeiro, em que houve o problema que gerou esse déficit agora. Está claro! Foi na taxa de juros. Nós pagamos,
nos últimos 12 meses, acumulados até julho agora, sabem quanto? Pagamos R$451,8 bilhões. Chegou a 7,92%
do PIB. Sabem quanto era no ano passado, até julho do ano passado? Eram 5,6% do PIB. Não é preciso ser matemático. O déficit está aqui. Sabem quanto aumentamos? No ano passado, de janeiro a julho, tínhamos pago
R$148 bilhões de juros. Sabem quanto pagamos, juntando juros e swaps cambiais? Pagamos R$288,6 bilhões.
Então, que política monetária é essa?
Está aqui um Senador do PT que vai defender a Presidenta Dilma até o último instante, mas, pelo amor
de Deus, ajude-nos a fazer a defesa deste Governo, Presidenta Dilma! Vossa Excelência sabe o que significa isso.
Concretamente, nós não temos como avançar neste País com essa taxa de juros, e vale dizer: o impacto
sobre a inflação não existe. A inflação está em 9 pontos. Estava em 6 pontos e está em 9 pontos, sabem por quê?
Porque todos os economistas sabem que a inflação que nós estamos tendo é a inflação de preços monitorados,
administrados: energia elétrica, gasolina, alimentos, o impacto do câmbio, mas não é inflação de preços livres.
A taxa Selic só pega os preços livres, e a economia está desaquecendo, está lá embaixo.
Portanto, sinceramente, nós estamos enfrentando um momento de crise política gravíssima no País.
O que eu peço à Presidenta Dilma é que assuma as rédeas desse processo, que surja a Dilma Coração
Valente, com o programa que foi vencedor das eleições, e que mude essa política econômica. Se não mudarmos essa política econômica, essa crise econômica – alguns falam de uma recessão de 2,5% este ano e de uma
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recessão em cima da recessão no ano que vem, com uma desaceleração de um ponto – vai continuar alimentando a crise política.
Então, Presidenta Dilma, este é o momento de, em cima desses números, apontar saídas. Para mim, o
caminho é mudar a política econômica, em especial essa política monetária.
Nós, à luz da discussão desse orçamento, vamos apresentar medidas em relação à tributação e à forma
de superar esse déficit. Para nós, não podemos jogar a conta desse déficit nas costas do povo trabalhador, que
já está pagando muito com desemprego, com redução da massa salarial. Quem tem que pagar a conta desse
déficit são os mais ricos. E aqui eu tenho insistindo muito nessa tecla de falar em uma tributação mais justa,
em um sistema tributário mais progressivo. São muitos os pontos: imposto sobre grandes fortunas, juros sobre capital próprio.
Mas nós vamos insistir: amanhã eu apresento um projeto neste Senado Federal. E uma medida muito
importante, que teria um impacto fiscal de R$40 bilhões: voltar a cobrar tributos de distribuição de lucros e
dividendos aqui no País e para remessa ao exterior. Antes de 1995, todo mundo pagava 15%. O Governo Fernando Henrique Cardoso retirou da isenção tributária.
A Receita Federal acabou de divulgar dados. O Piketty, quando veio ao Brasil, reclamou que havia muito
poucos dados para se olhar a situação do sistema tributário brasileiro. E a Receita divulgou os dados.
Dois economistas – Sérgio Gobetti e outro do Ipea, que agora me falta o nome – fizeram um estudo mostrando que justamente a isenção tributária sobre a distribuição de lucros e dividendos gera enormes distorções. Os mais ricos, as 71 famílias mais ricas, os muitos ricos do País pagam algo relativo a 6,1% de Imposto de
Renda, enquanto os mais pobres, os trabalhadores da classe média pagam muito mais. Hoje, um funcionário
público que ganha R$4 mil paga 27,5%.
Os ricos pagam algo em torno de 6%; sabem por quê? Porque, enquanto o funcionário público desconta 27,5%, às vezes você tem alguém que recebe de uma empresa R$200 mil. Mas ele não recebe nem como
pessoa jurídica, pelo que ele pagaria 15%: ele recebe a título de distribuição de lucros e dividendos, e ele não
paga nada de imposto.
Você sabe o que significaria voltar à época do Fernando Henrique, 1995, e colocar 15% de tributação?
Quarenta bilhões de reais. Resolveríamos o nosso déficit.
Então, nós, do PT, vamos trabalhar aqui assim: a Senadora Gleisi é relatora do aumento da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, tem feito um bom trabalho, tentou colocar juros sobre capital próprio, mas houve uma pressão muito grande aqui, mas nós queremos que essa discussão do orçamento e de como resolver o
problema desse déficit seja feita com justiça tributária. Desta vez, não podem ser os mais pobres, os trabalhadores que têm que pagar a conta. É o andar de cima, que tem pago muito pouco imposto no País, comparado
às classes médias.
Sr. Presidente, antes de encerrar meu discurso, queria fazer aqui a defesa do Presidente Lula, porque saiu
novamente uma matéria na revista Época, uma matéria recheada de falsidades. Na minha visão, esse pessoal
não entende o que significa exportação de serviços, o que significou a atuação do Presidente Lula, em vários
casos no exterior, na defesa de empresas brasileiras.
Eu quero, primeiro, trazer dados aqui. O setor de serviços representa hoje cerca de 80% do PIB dos países
mais desenvolvidos e ao redor de 25% do comércio mundial, movimentando US$6 trilhões ao ano. Somente o
mercado mundial de engenharia movimenta cerca de US$400 bilhões anuais, e as exportações correspondem
a 30% desse mercado. É um segmento gigantesco, que cresce mais que o mercado de bens.
Infelizmente, apesar dos esforços recentes, o Brasil investe pouco nessas exportações. Assim, enquanto,
no período de 2008 a 2012, o apoio financeiro do Brasil às suas empresas exportadoras de serviços foi, em média, US$2,2 bilhões por ano, o apoio oficial da China às suas empresas exportadoras alcançou, nesse período,
a média anual de US$45,2 bilhões; o dos Estados Unidos, US$18,6 bilhões; da Alemanha, US$15,6 bilhões; da
Índia, US$9,9 bilhões.
Na realidade, Sr. Presidente, apenas cerca de 2% da carteira do BNDES vão para obras brasileiras no exterior, e, ao contrário do que dizem a Época e outras revistas, não se trata aqui de “empréstimos camaradas para
Cuba e outros países comunistas e bolivarianos, protegidos por sigilo indevido, com a finalidade de encobrir
atos ilegais”.
Em primeiro lugar, o país que mais recebeu empréstimos do BNDES para obras de empresas brasileiras
no exterior foram os Estados Unidos da América.
Em segundo, nenhum centavo desses empréstimos foi para países ou governos estrangeiros. Aqui há
uma grande confusão! Os empréstimos são concedidos, por lei, às empresas brasileiras que fazem as obras, e
o dinheiro só pode ser gasto com bens e serviços brasileiros. Como a construção civil possui uma longa cadeia,
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tais empréstimos têm um impacto muito positivo na economia nacional. Estima-se que, apenas em 2010, as
exportações de serviços de engenharia tenham gerado cerca de 150 mil empregos diretos e indiretos no País.
Além disso, os gastos com importação de bens brasileiros, em função de algumas dessas exportações
financiadas pelo BNDES, ascenderam a US$1,6 bilhão, no período 1998-2011. Entre tais bens, estão aços, cimentos, vidros, material elétrico, material plástico, metais, tintas e vários outros.
As pessoas confundem, Presidente, mas aqui o BNDES é o único banco de desenvolvimento que diz o
seguinte: “Com todo esse dinheiro, vocês têm que contratar pessoas no Brasil e têm que comprar tudo aqui”.
Até o cimento é comprado aqui para o que vai ser feito lá! Nenhum outro banco de desenvolvimento no mundo faz isso! Banco de desenvolvimento chinês não faz isso. Banco de desenvolvimento alemão não faz isso. É
só o BNDES.
Em terceiro lugar, os empréstimos não são “camaradas”. No caso dos empréstimos às empresas brasileiras para a construção do Porto de Mariel, que inclusive é um grande sucesso a partir do reencontro dos Estados Unidos com Cuba, o BNDES usou a Libor e mais um spread de 3,81%, juros superiores aos praticados pela
OCDE, que usa, no mesmo caso, a CIRR mais um spread de 3,01%.
Em quarto lugar, como o mercado mundial de obras é muito concorrido, os países fazem poderosos lobbies para obter contratos. Presidentes, primeiros-ministros, monarcas e ex-presidentes com prestígio se empenham para que as empresas de seus países consigam obras no exterior. Assim como se empenham também
para que comprem os produtos de seus países. O que queria a revista Época? Que o ex-Presidente Lula fizesse
lobby para uma empresa chinesa, para uma empresa norte-americana?
Sr. Presidente, eu não quero me alongar. Quero encerrar o meu pronunciamento, lendo na íntegra a nota
do Instituto Lula sobre essa segunda matéria da revista Época.
Título da nota do Instituto Lula: “Documentos secretos revelam ignorância e má-fé da revista Época”.
Mais uma vez, a revista Época divulga reportagem ofensiva ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com afirmações falsas e manipulação criminosa de documentos oficiais.
Avançando em ilações maliciosas e irresponsáveis, pelas quais seus jornalistas já foram citados em
ação judicial por danos morais movida pelo ex-presidente Lula, a revista insiste em atribuir ao ex-presidente condutas supostamente ilícitas que ele jamais adotou ou adotaria.
A matéria deste final de semana [...] é uma combinação de má-fé jornalística com ignorância técnica (ou ambas), e o único crime que fica patente, após a leitura do texto, é o vazamento ilegal de
documentos do Ministério das Relações Exteriores, que, de acordo com a versão da revista, tiveram
o sigilo funcional transferido ao Ministério Público.
Ao contrário do que sustenta a matéria, a leitura isenta e correta dos telegramas diplomáticos reproduzidos (apenas parcialmente, como tem sido hábito de Época) atesta a conduta rigorosamente
correta do ex-presidente Lula em seus contatos com as autoridades cubanas e com dirigentes empresariais brasileiros.
A presença de um representante diplomático do Brasil numa reunião do ex-presidente com dirigentes de empresa brasileira demonstra que nada de ilícito foi ou poderia ter sido tratado naquele encontro. O mesmo se aplica ao relato, para o citado diplomata, da conversa de Lula com Raúl Castro
sobre o financiamento de exportações brasileiras para Cuba. Só a imaginação doentia que preenche os vácuos de apuração dos jornalistas de Época pode conceber um suposto exercício de lobby
clandestino com registro em telegramas do Itamaraty.
Os procedimentos comerciais e financeiros citados nos telegramas diplomáticos são absolutamente corriqueiros na exportação de serviços, como os jornalistas de Época deveriam saber, se não por
dever de ofício, pelo simples fato de que trabalham nas Organizações Globo. A TV Globo exporta
novelas para Cuba desde 1982, exporta para a China e exportou para os países de economia fechada do antigo bloco soviético.
Deveriam saber que, em consequência do odioso bloqueio comercial imposto pelos Estados Unidos,
empresas que fazem transações com Cuba estão sujeitas a penalidades e restrições pela legislação
dos EUA [...]
(Soa a campainha.)
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco Apoio Governo/PT - RJ) – Ao contrário do que o texto insinua, maliciosamente, não há, nos trechos reproduzidos, qualquer menção a interferência do ex-presidente em
decisões do BNDES, pelo simples fato de que tal interferência jamais existiu nem seria possível, devido aos procedimentos internos de decisão e aos mecanismos prudenciais adotados pela instituição.
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Os jornalistas da revista Época deveriam conhecer o rigor de tais procedimentos e mecanismos,
pois as Organizações Globo tiveram um relacionamento societário com a BNDESPar, subsidiária do
BNDES. Em 2002, no governo anterior ao do ex-presidente Lula, ou seja, no governo do PSDB, esse
relacionamento se estreitou por meio de um aporte de capital e outras operações da BNDESPar na
empresa Net Serviços, totalizando R$361 milhões (valores de 2001).
Deveriam saber que, em maio de 2011, por ocasião da mencionada visita do ex-presidente a Havana, o financiamento do BNDES às obras do Porto de Mariel estava aprovado, havia dois anos, e os
desembolsos seguiam o cronograma definido nos contratos, como é a regra da instituição, que nenhum suposto lobista poderia alterar.
Em nota emitida neste sábado (29) para desmentir a revista, o BNDES esclarece, mais uma vez, que
“os financiamentos a exportações de bens e serviços brasileiros para as obras do Porto de Mariel foram feitos com taxas de juros e garantias adequadas”, e que os demais contratos mencionados não
se realizaram. Acrescenta que “o relacionamento do BNDES com Cuba foi iniciado ainda no final da
década de 1990, sem qualquer episódio de inadimplemento ou atraso nos pagamentos.
Os jornalistas da Época deveriam saber também que não há nenhum ilícito relacionado às palestras
do ex-Presidente Lula contratadas por dezenas de empresas brasileiras e estrangeiras, entre elas a
Infoglobo, que edita o jornal O Globo. Deveriam, portanto, se abster de insinuar suspeição sobre essa
atividade legal e legítima do ex-Presidente.
Tanto em Cuba quanto em todos os países que visitou desde que deixou a Presidência da República, Lula trabalha, sim, com muito orgulho, no sentido de ampliar mercados para o Brasil e para as
empresas brasileiras, sem receber por isso qualquer espécie de remuneração ou favor. Lula considera que é obrigação de qualquer liderança política contribuir para o desenvolvimento de seu País.
Os jornalistas da Época deveriam saber que todos os grandes países disputam mercados internacionais
para as suas exportações. E que, não fosse o firme empenho do governo brasileiro, para o qual o ex-Presidente
Lula contribuiu, talvez o estratégico Porto de Mariel fosse construído por uma empresa chinesa ou os cubanos
estivessem assistindo novelas mexicanas.
Neste momento histórico em que Estados Unidos e Cuba reatam relações e o embargo econômico americano está prestes a acabar, a revista Época volta no tempo a evocar velhos fantasmas da Guerra Fria e títulos
de livros de espionagem. Ao falsear a verdade sobre a atuação do ex-Presidente Lula no exterior, os jornalistas
da revista Época tentaram criminalizar um serviço prestado por ele ao Brasil.
O facciosismo desse tipo de noticiário é patente e desmerece o jornalismo e a inteligência dos brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o Sr. Wellington Fagundes deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Medeiros.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o Sr. José Medeiros deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Amorim.
Durante o discurso do Sr. Lindbergh Farias, o Sr. Eduardo Amorim deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. José Medeiros.
O SR. PRESIDENTE (José Medeiros. Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Com a palavra agora a
Senadora Fátima Bezerra.
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, eu também quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado, os telespectadores.
Quero aqui, Senador José Medeiros, de forma muito breve me associar ao brilhante pronunciamento
que o Senador Lindbergh fez, inclusive quando destaca a campanha infelizmente caluniosa, preconceituosa
que setores da grande mídia têm feito contra o Presidente Lula, um homem cuja história de vida, cuja trajetória
política é motivo de orgulho para o povo brasileiro, pelo cidadão, pelo militante, pelo dirigente sindical, pelo
político, pelo gestor que ele foi quando era Presidente, o orgulho que a gente tem de ter sido um dos maiores
e melhores Presidentes da história republicana deste País. Inclusive a assinatura dele, enquanto era Presidente, no que diz respeito às conquistas no campo da educação falam por si só. Certamente deve haver políticos,
inclusive aqueles que tiveram oportunidade de dirigir este País, que devem ter muito despeito por não terem
feito, não terem chegado nem perto do feito que foi a gestão do Presidente Lula durante oito anos à frente da
educação no nosso País. Muito pelo contrário, houve Presidentes, como o anterior a ele, que, ao chegar, infe-
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lizmente, em vez de fazer avançar a educação no nosso País, a educação passou por momentos de muita angústia. E isso a gente exemplifica com o sucateamento que tomou conta das universidades na década de 90,
inclusive o fechamento de campi pelo interior afora. Isso aconteceu no meu Estado e por aí vai.
Hoje eu quero dizer muito rapidamente, Senador José Medeiros, da alegria que tenho, porque fui da
geração que viu os campi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nascerem lá no meu Estado, mas
também fui da mesma geração que viu esses campi morrerem na década de 90, no Governo de Fernando
Henrique Cardoso. Quero dizer da alegria de fazer parte da geração que viu, no Governo Lula e no Governo da
Presidenta Dilma, esses campi reabrirem as suas portas e hoje estão lá, na verdade, reacendendo a esperança
da nossa juventude, do ponto de vista de conquista da cidadania.
Ainda essa semana que passou, tive uma bela notícia quando o Secretário Executivo do MEC, Professor
Luiz Cláudio, nos assegurou que, em que pesem todas as dificuldades, os recursos estão assegurados para mais
um campus da Universidade Federal do Semiárido. Nesse caso, exatamente aonde? Na cidade de Assú. Então,
Assú também vai ter o seu campus da Universidade Federal do Semiárido, o campus Ciências da Saúde, e vai
começar oferecendo exatamente o quê? Vagas no curso de Medicina, associado às vagas que serão oferecidas
no curso de Medicina em Mossoró, sede central da Universidade Federal do Semiárido.
Como se não bastasse tudo isso, há 15 dias, eu estive mais uma vez com a Profª Angela, nossa Magnífica
Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no MEC e na Ebserh, e de lá saímos com um resultado extraordinário quando do compromisso assumido pelo MEC e garantido de que os recursos também estão
assegurados para consolidar a Escola Multicampi Ciências Médicas do Seridó e do Trairí. Seridó, inclusive, sua
terra, Senador José Medeiros, onde V. Exª nasceu.
Quem diria, de repente, meu Deus, ver uma escola de Medicina lá em Caicó. Esse é o curso de Medicina
que já está em funcionamento. Nós já estamos no segundo ano do curso de Medicina. É bom, inclusive, ressaltar que, dos 40 estudantes, 40 alunos que estão fazendo o curso de Medicina, metade desses estudantes,
Senador José Medeiros, são exatamente lá da região. Que beleza, não é? Significa que esses garotos e garotas
que estão fazendo o curso de Medicina têm muito mais identidade e, portanto, será muito mais fácil e natural
que eles, uma vez formados, continuem exatamente na terra deles, prestando um serviço tão relevante, que é
o serviço na área de saúde como doutor, como doutora.
Eu quero aqui colocar que esse projeto de interiorização do curso de Medicina a que estou me referindo
faz parte exatamente do Programa Mais Médicos, esse programa vitorioso, exitoso que a Presidenta Dilma corajosamente teve a iniciativa exatamente de anunciar e implementar no Brasil, após as manifestações exatamente
de junho de 2013, até porque esse programa tem, acima de tudo, um caráter humanitário, que é exatamente
levar médicos às cidades onde não havia médico algum. Em muitas cidades por este País afora, de repente, o
médico que a família pobre tinha era o agente comunitário de saúde. Essa foi uma categoria pela qual eu também lutei, enquanto Deputada Federal, pelo seu reconhecimento e pela sua valorização.
Mas eu quero aqui fechar dizendo que tudo isso, essas conquistas que são a Escola MultiCampi de Ciências Médicas lá no Seridó e no Trairi, agora o campus da Ufersa lá em Assú, também Ciências da Saúde, o curso
de Medicina também via Universidade Federal do Semiárido, tudo isso só está sendo possível porque a gente
teve um homem com a sensibilidade social e a determinação política do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
E, com a Presidenta Dilma, esses programas estão tendo continuidade.
Portanto, quero me associar ao Senador Lindbergh quando chama a atenção e repudia os ataques gratuitos, inclusive as manifestações de intolerância, de ódio, de despeito e de inveja que, enfim, setores retrógrados da política alimentam com relação ao Presidente Lula. Mas ele é muito maior do que isso. A maioria do
povo brasileiro o respeita porque ele fez por merecer o respeito da maioria do povo deste Brasil, inclusive do
povo mais simples.
Sr. Presidente, eu quero, muito rapidamente, fazer um registro da audiência pública da CPI de Assassinatos de Jovens, Senador Medeiros, que nós realizamos. Essa CPI vem investigando o crescimento do número de
assassinatos de jovens em nosso País e, por nossa iniciativa, eu, que sou integrante também dessa CPI, propus
a realização dessa audiência pública lá no Rio Grande do Norte, o que de fato aconteceu. Contou inclusive com
a presença de V. Exª, Senador José Medeiros, a quem eu quero, da tribuna deste Senado, agradecer. E agradecer
a presença do nosso Senador Lindbergh, que, como nosso Relator, foi muito importante por tudo o que simboliza a CPI do Assassinato de Jovens, que tem como objetivo exatamente se debruçar sobre esse drama que
é o assassinato de jovens em nosso País, inclusive o crescimento no que diz respeito ao assassinato de jovens.
A CPI está visitando os Estados em que a situação é mais grave, para traçar um diagnóstico do que acontece no País e, a partir daí, propor políticas públicas que alterem essa realidade.
O meu Estado, Senador José Medeiros, conforme V. Exª constatou na audiência pública de sexta-feira,
infelizmente não difere da realidade nacional. Infelizmente, a violência no Estado do Rio Grande do Norte cres-
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ceu muito no período entre 2002 e 2012. Só para se ter uma ideia, entre os anos de 2002 e 2012, o número de
assassinatos no Rio Grande do Norte mais do que triplicou, passando de 166 para 688. Com isso, o Estado passou de vigésima posição, à época, para a oitava no ranking dos Estados em que a juventude é mais afetada por
esse tipo de violência. Natal, que é a capital do nosso Estado, também não fica atrás, faz parte desse contexto
e ocupa a sexta posição entre as capitais com maior incidência de jovens mortos por arma de fogo.
A própria pesquisa do Mapa da Violência de 2015, elaborada pelo Sociólogo Julio Jacobo, intitulada
Mortes Matadas por Armas de Fogo, revela esses dados muito tristes a respeito das taxas de mortalidade por
homicídio da nossa juventude. Na verdade, trata-se de quase um extermínio dos nossos jovens. Esse extermínio, quase extermínio da nossa juventude, esses homicídios, conforme a gente diz, Senador José Medeiros,
atingem principalmente jovens negros e de periferia. Por isso o extermínio tem cor e origem social. Apesar de
os jovens, no País, representarem apenas 29% da população brasileira, quase a metade das mortes provocadas por arma de fogo tem como vítimas adolescentes entre 16 e 17 anos. Morrem mais jovens assassinados no
Brasil, infelizmente, do que nos países em guerra.
É importante frisar esse dado, Senador José Medeiros, no momento em que se discute, neste Congresso
Nacional, a redução da maioridade penal, justamente para punir jovens dessa faixa etária que, como os números
estão demonstrando, têm sido muito mais vítimas do que algozes. Volto a dizer, as estatísticas dos assassinatos
no País mostram, primeiro, que a maioria esmagadora das chamadas mortes matadas ou assassinatos através
da arma de fogo atinge quem? A juventude. A maioria das vítimas dessa crueldade são os jovens. E, dentro
desse contexto, há um recorte ainda mais dramático: a maioria desses jovens que são assassinados pelas armas
de fogo são os jovens negros, os jovens pobres, os jovens de periferia.
Daí a incongruência, diante de uma realidade como essa: setores do Congresso Nacional acharem que
um dos caminhos para se resolver isso é a redução da maioridade da idade penal, como se, encarcerar a nossa
juventude, essa mesma juventude, inclusive, repito, que vem sendo assassinada de maneira brutal, um verdadeiro extermínio, fosse resolver o problema. Então, é uma incongruência muito grande, para não dizer outra
coisa, é uma insanidade, é um equívoco sem tamanho achar que, diante de uma realidade dessas, nós vamos
resolver o problema da violência com a redução da idade de menino e menina.
Por fim, Sr. Presidente, quero aqui dizer que, lá no Rio Grande do Norte, a audiência foi muito representativa. E aqui quero agradecer à Divaneide Basílio, que é a Secretária Estadual de Juventude, o quanto a Secretaria foi parceira, do ponto de vista da mobilização e organização da audiência da CPI de Assassinatos de
Jovens no Rio Grande do Norte.
Quero agradecer também à Assembleia Legislativa do nosso Estado, na pessoa do Presidente, Deputado Ezequiel. Agradecer ao Deputado Fernando Mineiro, que lá esteve; à Deputada Márcia Maia, que lá esteve
também. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, sendo uma instituição parceira para abrigar e para acolher o
debate acerca de temas tão relevantes, tão sérios e tão complexos, como foi o tema em si, da questão da violência contra a nossa juventude, ou seja, a audiência pública da CPI do Assassinato de Jovens.
Agradecer também ao Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania, Marcos Dionísio, a sua importante contribuição; ao Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniel Alves Pessoa;
ao Coordenador Estadual da Justiça para a Infância e a Juventude; ao Juiz Dr. José Dantas de Paiva a sua muito
importante participação, por toda a experiência e toda a trajetória que ele tem de luta nessa área em defesa
dos direitos da criança e do adolescente; ao Deputado Fernando Mineiro, que eu já falei; registrar a presença
também da Secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Teresa Freire; o Vereador Hugo Manso lá de Natal;
a representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Tomázia Araújo.
Quero aqui também destacar a participação da SESED, da Secretaria de Segurança Pública lá do meu
Estado, através da presença do Coordenador de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de
Segurança Pública, o Ivenio Hermes.
Ivenio coordena exatamente um trabalho lá no Rio Grande do Norte, você teve oportunidade de ver, Senador Medeiros, que é o chamado Projeto Metadados. Em outras palavras, o que significa isso? Significa exatamente uma metodologia sob a coordenação do Dr. Ivenio Hermes, em que a Secretaria de Segurança Pública
tem hoje, de forma transparente e eficiente, um raio x, cotidiano, exatamente do retrato da violência no Rio
Grande do Norte. Ou seja, é muito importante termos os dados ali on-line, os dados atualizados diariamente,
minuto a minuto – como se diz – e de forma transparente, porque é fundamental que tenhamos essa base de
dados para saber qual a realidade concreta do ponto de vista da violência no Rio Grande do Norte e, a partir daí,
adotar exatamente as políticas mais adequadas para ir reduzindo esse problema e enfrentando esse quadro.
Pois bem, o Coordenador de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Segurança
Pública do Estado, Ivenio Hermes, apresentou dados, segundo os quais foram registrados 3,3 mil assassinatos
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no Rio Grande do Norte, de janeiro de 2013 a agosto de 2015. Segundo os dados que Ivenio apresentou, a
maioria era de jovens entre 18 e 24 anos de idade, negros e pardos.
Aliás, quero aqui destacar, exatamente o que acabei de falar, que o meu Estado possui esse banco atualizado de estatísticas, o que é fundamental, muito importante e que, portanto, tem contribuído e muito no
trabalho profissional, organizado de combate à violência lá no Rio Grande do Norte.
Aliás, o trabalho do Ivenio foi elogiado, inclusive, pelo Senador Medeiros, que aqui está presidindo a
sessão, pelo Senador Lindbergh, e, na ocasião, tomamos a iniciativa e vamos formalizar, na CPI do Assassinato
de Jovens, no sentido de apresentar um requerimento, para que, oportunamente, o Sr. Ivenio Hermes, que é
o Coordenador de Informações, Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado
do Rio Grande do Norte, venha apresentar, no âmbito de uma audiência pública da nossa CPI, esse trabalho,
esse banco de dados que o Rio Grande do Norte desenvolveu no atual governo,...
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – ... Governo Robinson Faria, no que diz respeito
ao enfrentamento da questão da violência.
Para terminar, Sr. Presidente, quero dizer que a violência contra jovens é uma epidemia fatal que afeta todo
o Território brasileiro e, como tal, necessita ser tratada como um problema de Estado, portanto, um problema a
ser solucionado com políticas públicas capazes de transformar trajetórias de morte em trajetórias de vida plena.
É bem verdade que o Governo da Presidenta Dilma e o nosso Legislativo têm tomado iniciativas para inserir
a juventude como um dos eixos estruturantes das políticas públicas, como a criação da Secretaria Nacional de
Juventude, do Conselho Nacional de Juventude e com a realização das conferências de juventude.
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Quero, também, dizer que se faz necessária a
aprovação, pelo Congresso, do Estatuto da Juventude. Com essas ações, buscamos reconhecer o jovem como
sujeito de direitos e colocá-lo no processo de discussão, elaboração e execução das políticas públicas de juventude.
Quero ainda destacar que uma das iniciativas do Governo da Presidenta Dilma no combate ao extermínio da juventude foi o lançamento do Plano Juventude Viva, que busca estabelecer parcerias com Estados e
Municípios, que têm elevados índices de mortalidade juvenil, no sentido de incidir positivamente sobre a vida
de jovens em contextos de vulnerabilidade social e violência física ou simbólica.
Aliás, quero, aqui, acrescentar que o meu Estado, por meio do Governo Robinson Faria, já fez a adesão,
em solenidade da qual participei, ao Programa Nacional Juventude Viva, que, sem dúvida nenhuma, através,
repito, de convênio entre o Governo Federal, o nosso Estado e os Municípios,...
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – ... será uma ferramenta importante para fazer
o enfrentamento da violência à juventude no nosso Estado.
Portanto, a ideia é reunir, como coloquei, ações de prevenção, inclusão social e combate à violência contra jovens negros, que é um Plano Juventude Viva, nacional, que contou com adesão do nosso Estado, o Rio
Grande do Norte.
Além disso, Sr. Presidente, quero dizer que ainda há muito a ser feito. O poder público e a sociedade civil não podem menosprezar essa realidade. Ela está relacionada à omissão do Estado na garantia dos direitos
fundamentais e específicos, à política de segurança, à política de drogas, ao racismo e à indiferença.
O Congresso não pode ser omisso, pois estaria sendo cúmplice dessa violência homicida. E é por isso
que se torna tão importante o trabalho da CPI do Assassinato de Jovens.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – Temos de alertar a sociedade civil, acordá-la
para o problema, a fim de, juntos, encontrarmos formas de identificar e combater os grupos de extermínio, o
racismo institucional e a impunidade, cobrando da sociedade política e do Poder Judiciário uma postura mais
responsável e incisiva.
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É nesse contexto, Senador Medeiros, que se insere a CPI do Assassinato de Jovens. Contribuir para tirar
esse tema da invisibilidade, o tema do assassinato de jovens, jovens negros, em que pese a dor e o drama de
suas mães.
A CPI tem esse papel importante para que, ao final, possamos ter legislações mais adequadas, que possam
incidir sobre essa realidade sob o ponto de vista de mudanças. Ao mesmo tempo, a CPI tem o papel de cobrar...
(Soa a campainha.)
A SRª FÁTIMA BEZERRA (Bloco Apoio Governo/PT - RN) – ... políticas públicas efetivas de controle e prevenção no que diz respeito ao enfrentamento à violência contra nossa juventude.
Por fim, quero pedir a V. Exª que faça consignar nos Anais da nossa Casa um artigo de nossa autoria publicado no jornal Tribuna do Norte, do nosso Estado, na edição deste domingo. O artigo fala exatamente desse
tema, a violência contra a juventude, e tem como título “A Juventude tem o Direito de Viver”.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELA SRª SENADORA FÁTIMA BEZERRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “A Juventude tem o Direito de Viver”, Tribuna do Norte.
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O SR. PRESIDENTE (José Medeiros. Bloco Socialismo e Democracia/PPS - MT) – Não havendo mais oradores inscritos, encerramos a presente sessão.
(Levanta-se a reunião às 19 horas e 41 minutos.)
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por Unidade da Federação)
Rio Grande do Sul

Bahia
Bloco-PSB - Lídice da Mata*
Bloco-PT - Walter Pinheiro*
Bloco-PSD - Otto Alencar**

Bloco-PP - Ana Amélia*
Bloco-PT - Paulo Paim*
Bloco-PDT - Lasier Martins**

Rio de Janeiro
Bloco-PT - Lindbergh Farias*
Bloco-PRB - Marcelo Crivella*
Bloco-PSB - Romário**

Maranhão

Ceará
Bloco-PMDB - Eunício Oliveira*
Bloco-PT - José Pimentel*
Bloco-PSDB - Tasso Jereissati**

Paraíba

Bloco-PMDB - Edison Lobão*
Bloco-PMDB - João Alberto Souza*
Bloco-PSB - Roberto Rocha**

Pará

Bloco-PSDB - Cássio Cunha Lima*
Bloco-PMDB - Raimundo Lira* (S)
Bloco-PMDB - José Maranhão**

Espírito Santo

Bloco-PSDB - Flexa Ribeiro*
Bloco-PMDB - Jader Barbalho*
Bloco-PT - Paulo Rocha**

Bloco-PR - Magno Malta*
Bloco-PMDB - Ricardo Ferraço*
Bloco-PMDB - Rose de Freitas**

Pernambuco
Bloco-PTB - Douglas Cintra*
Bloco-PT - Humberto Costa*
Bloco-PSB - Fernando Bezerra Coelho**
(S)

São Paulo
Bloco-PSDB - Aloysio Nunes Ferreira*
S/Partido - Marta Suplicy*
Bloco-PSDB - José Serra**

Minas Gerais
Bloco-PSDB - Aécio Neves*
Bloco-PDT - Zeze Perrella* (S)
Bloco-PSDB - Antonio Anastasia**

Goiás
S/Partido - Lúcia Vânia*
Bloco-DEM - Wilder Morais* (S)
Bloco-DEM - Ronaldo Caiado**

Mato Grosso
Bloco-PR - Blairo Maggi*
Bloco-PPS - José Medeiros* (S)
Bloco-PR - Wellington Fagundes**

Piauí
Bloco-PP - Ciro Nogueira*
Bloco-PT - Regina Sousa* (S)
Bloco-PTB - Elmano Férrer**

Rio Grande do Norte
Bloco-PMDB - Garibaldi Alves Filho*
Bloco-DEM - José Agripino*
Bloco-PT - Fátima Bezerra**

Santa Catarina
Bloco-PSDB - Dalirio Beber* (S)
Bloco-PSDB - Paulo Bauer*
Bloco-PMDB - Dário Berger**

Alagoas
Bloco-PP - Benedito de Lira*
Bloco-PMDB - Renan Calheiros*
Bloco-PTB - Fernando Collor**

Sergipe
Bloco-PSB - Antonio Carlos Valadares*
Bloco-PSC - Eduardo Amorim*
Bloco-DEM - Maria do Carmo Alves**

Mandatos
*: Período 2011/2019

Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

**: Período 2015/2023

Amazonas
Bloco-PMDB - Sandra Braga* (S)
Bloco-PCdoB - Vanessa Grazziotin*
Bloco-PSD - Omar Aziz**

Paraná
Bloco-PT - Gleisi Hoffmann*
Bloco-PMDB - Roberto Requião*
Bloco-PSDB - Alvaro Dias**

Acre
Bloco-PT - Jorge Viana*
Bloco-PSD - Sérgio Petecão*
Bloco-PP - Gladson Cameli**

Mato Grosso do Sul
Bloco-PT - Delcídio do Amaral*
Bloco-PMDB - Waldemir Moka*
Bloco-PMDB - Simone Tebet**

Distrito Federal
Bloco-PDT - Cristovam Buarque*
Bloco-PSD - Hélio José* (S)
Bloco-PDT - Reguffe**

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

Tocantins
Bloco-PSDB - Ataídes Oliveira* (S)
Bloco-PR - Vicentinho Alves*
Bloco-PT - Donizeti Nogueira** (S)

Amapá
Bloco-PSB - João Capiberibe*
Bloco-PSOL - Randolfe Rodrigues*
Bloco-DEM - Davi Alcolumbre**

Roraima
Bloco-PT - Angela Portela*
Bloco-PMDB - Romero Jucá*
Bloco-PDT - Telmário Mota**
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(Bancadas dos Partidos no Senado Federal)
Bloco de Apoio ao Governo - 24
PT-13 / PDT-6 / PP-5

Acir Gurgacz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RO
Ana Amélia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RS
Angela Portela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RR
Benedito de Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AL
Ciro Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / PI
Cristovam Buarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / DF
Delcídio do Amaral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / MS
Donizeti Nogueira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / TO
Fátima Bezerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RN
Gladson Cameli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / AC
Gleisi Hoffmann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PR
Humberto Costa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PE
Ivo Cassol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PP / RO
Jorge Viana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / AC
José Pimentel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / CE
Lasier Martins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RS
Lindbergh Farias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RJ
Paulo Paim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / RS
Paulo Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PA
Regina Sousa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / PI
Reguffe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / DF
Telmário Mota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / RR
Walter Pinheiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PT / BA
Zeze Perrella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PDT / MG
Bloco da Maioria - 21
PMDB-17 / PSD-4

Dário Berger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / SC
Edison Lobão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MA
Eunício Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / CE
Garibaldi Alves Filho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RN
Hélio José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / DF
Jader Barbalho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PA
João Alberto Souza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MA
José Maranhão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PB
Omar Aziz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AM
Otto Alencar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / BA
Raimundo Lira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PB
Renan Calheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / AL
Ricardo Ferraço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / ES
Roberto Requião. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / PR
Romero Jucá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RR
Rose de Freitas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / ES
Sandra Braga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / AM
Sérgio Petecão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSD / AC
Simone Tebet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MS
Valdir Raupp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / RO
Waldemir Moka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PMDB / MS
Bloco Parlamentar da Oposição - 16
PSDB-11 / DEM-5

Aécio Neves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Aloysio Nunes Ferreira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Alvaro Dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PR
Antonio Anastasia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / MG
Ataídes Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / TO
Cássio Cunha Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PB
Dalirio Beber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

Davi Alcolumbre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / AP
Flexa Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / PA
José Agripino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / RN
José Serra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SP
Maria do Carmo Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / SE
Paulo Bauer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / SC
Ronaldo Caiado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Tasso Jereissati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSDB / CE
Wilder Morais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEM / GO
Bloco Parlamentar União e Força - 9
PTB-3 / PR-4 / PSC-1 / PRB-1

Blairo Maggi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Douglas Cintra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PE
Eduardo Amorim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSC / SE
Elmano Férrer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / PI
Fernando Collor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PTB / AL
Magno Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / ES
Marcelo Crivella. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRB / RJ
Vicentinho Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / TO
Wellington Fagundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PR / MT
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia - 9
PSB-6 / PPS-1 / PSOL-1 / PCdoB-1

Antonio Carlos Valadares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / SE
Fernando Bezerra Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / PE
João Capiberibe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / AP
José Medeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PPS / MT
Lídice da Mata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / BA
Randolfe Rodrigues. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSOL / AP
Roberto Rocha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / MA
Romário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSB / RJ
Vanessa Grazziotin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PCdoB / AM
S/Partido - 2
Lúcia Vânia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO
Marta Suplicy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SP
Bloco de Apoio ao Governo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bloco da Maioria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bloco Parlamentar da Oposição. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Bloco Parlamentar União e Força. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia. . . . . . . . . 9
S/Partido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NA 55ª LEGISLATURA
(por ordem alfabética)
Acir Gurgacz** (Bloco-PDT-RO)
Aécio Neves* (Bloco-PSDB-MG)
Aloysio Nunes Ferreira* (Bloco-PSDB-SP)
Alvaro Dias** (Bloco-PSDB-PR)
Ana Amélia* (Bloco-PP-RS)
Angela Portela* (Bloco-PT-RR)
Antonio Anastasia** (Bloco-PSDB-MG)
Antonio Carlos Valadares* (Bloco-PSB-SE)
Ataídes Oliveira* (Bloco-PSDB-TO)
Benedito de Lira* (Bloco-PP-AL)
Blairo Maggi* (Bloco-PR-MT)
Cássio Cunha Lima* (Bloco-PSDB-PB)
Ciro Nogueira* (Bloco-PP-PI)
Cristovam Buarque* (Bloco-PDT-DF)
Dalirio Beber* (Bloco-PSDB-SC)
Dário Berger** (Bloco-PMDB-SC)
Davi Alcolumbre** (Bloco-DEM-AP)
Delcídio do Amaral* (Bloco-PT-MS)
Donizeti Nogueira** (Bloco-PT-TO)
Douglas Cintra* (Bloco-PTB-PE)
Edison Lobão* (Bloco-PMDB-MA)
Eduardo Amorim* (Bloco-PSC-SE)
Elmano Férrer** (Bloco-PTB-PI)
Eunício Oliveira* (Bloco-PMDB-CE)
Fátima Bezerra** (Bloco-PT-RN)
Fernando Bezerra Coelho** (Bloco-PSB-PE)
Fernando Collor** (Bloco-PTB-AL)

Flexa Ribeiro* (Bloco-PSDB-PA)
Garibaldi Alves Filho* (Bloco-PMDB-RN)
Gladson Cameli** (Bloco-PP-AC)
Gleisi Hoffmann* (Bloco-PT-PR)
Hélio José* (Bloco-PSD-DF)
Humberto Costa* (Bloco-PT-PE)
Ivo Cassol* (Bloco-PP-RO)
Jader Barbalho* (Bloco-PMDB-PA)
João Alberto Souza* (Bloco-PMDB-MA)
João Capiberibe* (Bloco-PSB-AP)
Jorge Viana* (Bloco-PT-AC)
José Agripino* (Bloco-DEM-RN)
José Maranhão** (Bloco-PMDB-PB)
José Medeiros* (Bloco-PPS-MT)
José Pimentel* (Bloco-PT-CE)
José Serra** (Bloco-PSDB-SP)
Lasier Martins** (Bloco-PDT-RS)
Lídice da Mata* (Bloco-PSB-BA)
Lindbergh Farias* (Bloco-PT-RJ)
Lúcia Vânia* (S/Partido-GO)
Magno Malta* (Bloco-PR-ES)
Marcelo Crivella* (Bloco-PRB-RJ)
Maria do Carmo Alves** (Bloco-DEM-SE)
Marta Suplicy* (S/Partido-SP)
Omar Aziz** (Bloco-PSD-AM)
Otto Alencar** (Bloco-PSD-BA)
Paulo Bauer* (Bloco-PSDB-SC)

Mandatos
*: Período 2011/2019
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**: Período 2015/2023

Paulo Paim* (Bloco-PT-RS)
Paulo Rocha** (Bloco-PT-PA)
Raimundo Lira* (Bloco-PMDB-PB)
Randolfe Rodrigues* (Bloco-PSOL-AP)
Regina Sousa* (Bloco-PT-PI)
Reguffe** (Bloco-PDT-DF)
Renan Calheiros* (Bloco-PMDB-AL)
Ricardo Ferraço* (Bloco-PMDB-ES)
Roberto Requião* (Bloco-PMDB-PR)
Roberto Rocha** (Bloco-PSB-MA)
Romário** (Bloco-PSB-RJ)
Romero Jucá* (Bloco-PMDB-RR)
Ronaldo Caiado** (Bloco-DEM-GO)
Rose de Freitas** (Bloco-PMDB-ES)
Sandra Braga* (Bloco-PMDB-AM)
Sérgio Petecão* (Bloco-PSD-AC)
Simone Tebet** (Bloco-PMDB-MS)
Tasso Jereissati** (Bloco-PSDB-CE)
Telmário Mota** (Bloco-PDT-RR)
Valdir Raupp* (Bloco-PMDB-RO)
Vanessa Grazziotin* (Bloco-PCdoB-AM)
Vicentinho Alves* (Bloco-PR-TO)
Waldemir Moka* (Bloco-PMDB-MS)
Walter Pinheiro* (Bloco-PT-BA)
Wellington Fagundes** (Bloco-PR-MT)
Wilder Morais* (Bloco-DEM-GO)
Zeze Perrella* (Bloco-PDT-MG)

Setembro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO FEDERAL
PRESIDENTE
Renan Calheiros - (PMDB-AL)

1º VICE-PRESIDENTE
Jorge Viana - (PT-AC)

2º VICE-PRESIDENTE
Romero Jucá - (PMDB-RR)

1º SECRETÁRIO
Vicentinho Alves - (PR-TO)

2º SECRETÁRIO
Zeze Perrella - (PDT-MG)

3º SECRETÁRIO
Gladson Cameli - (PP-AC)

4ª SECRETÁRIA
Angela Portela - (PT-RR)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º Sérgio Petecão - (PSD-AC)
2º João Alberto Souza - (PMDB-MA)
3º Elmano Férrer - (PTB-PI)
4º Douglas Cintra - (PTB-PE)
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LIDERANÇAS
Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PP) - 24
Líder
Humberto Costa - PT

(20,28)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (3,35)
Benedito de Lira (16,18,42)
Walter Pinheiro (31,36,43)
Telmário Mota (4,38,41)
Regina Sousa (44)

Bloco da Maioria
(PMDB/PSD) - 21

Bloco Parlamentar da Oposição
(PSDB/DEM) - 16
Líder
Alvaro Dias - PSDB

....................
Líder do PMDB - 17
Líder do PSD - 4
Omar Aziz

(13)

Vice-Líder do PSD
Sérgio Petecão (12)

....................
Líder do PSDB - 11

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

Cássio Cunha Lima

Líder do PT - 13
Humberto Costa

(17)

Vice-Líderes do PSDB
Paulo Bauer (23)
Aloysio Nunes Ferreira (40)

(20,28)

Vice-Líderes do PT
Paulo Rocha (32,51)
Walter Pinheiro (31,36,43)
Lindbergh Farias (30)
Fátima Bezerra (34)

Líder do DEM - 5
Ronaldo Caiado

(6)

Vice-Líder do DEM
José Agripino (39)

Líder do PDT - 6
Acir Gurgacz

(21)

Vice-Líderes
Ataídes Oliveira (33)
Wilder Morais (47)
Antonio Anastasia (46)

(3,35)

Vice-Líder do PDT
Telmário Mota (4,38,41)
Líder do PP - 5
Benedito de Lira (16,18,42)
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
(PSB/PPS/PSOL/PCdoB) - 9
Líder
Lídice da Mata - PSB

(11,29)

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PRB) - 9
Líder
Fernando Collor - PTB

(5,10)

Vice-Líderes
José Medeiros (15,19,25)
Vanessa Grazziotin (22,26)
Randolfe Rodrigues (24,27)

Vice-Líderes
Blairo Maggi (9)
Eduardo Amorim (8)
Marcelo Crivella (2,7)

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

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

Líder do PSB - 6

Líder do PTB - 3

João Capiberibe

(1,14)

Vice-Líder do PSB
Roberto Rocha (45)
Líder do PPS - 1
José Medeiros

(15,19,25)

(24,27)

Líder
Delcídio do Amaral - PT

(48)

Vice-Líderes
Hélio José (49)
Paulo Rocha (32,51)
Wellington Fagundes (50)

(5,10)

Líder do PR - 4
Blairo Maggi

(9)

Líder do PSC - 1
Eduardo Amorim

Líder do PSOL - 1
Randolfe Rodrigues

Fernando Collor

Governo

(8)

Líder do PRB - 1
Marcelo Crivella

(2,7)

Líder do PCdoB - 1
Vanessa Grazziotin

(22,26)

Notas:
1. Em 01.02.2015, o Senador João Capiberibe foi designado líder do PSB (Of. 8/2015-GLPSB)
2. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado líder do PRB (Of. 2/2015-BLUFOR).
3. Em 01.02.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
4. Em 01.02.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do PDT (Of. 1/2015-GLPDT).
5. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
6. Em 01.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado líder do DEM (Of. s/n-2015/DEM).
7. Em 01.02.2015, o Senador Marcelo Crivella foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
8. Em 01.02.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
9. Em 01.02.2015, o senador Blairo Maggi foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar União e Força (Of. 001/2015-BLUFOR).
10. Em 01.02.2015, o Senador Fernando Collor foi designado líder do PTB (Of. 1/2015-GLPTB).
11. Em 03.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar
Democracia Participativa).
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12. Em 03.02.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado vice-líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
13. Em 03.02.2015, o Senador Omar Aziz foi designado líder do PSD (Of. 002/2015-GLPSD).
14. Em 03.02.2015, o Senador João Capiberibe foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
15. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 2º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
16. Em 03.02.2015, o Senador Benedito de Lira foi desigando 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Democracia Participativa (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar Democracia Participativa).
17. Em 03.02.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado líder do PSDB (Of. s/n GLPSDB).
18. Em 03.02.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado líder do PP (Of. s/n GSCN).,
19. Em 03.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado líder do PPS (Of.18/2015-GSJMEDEI).
20. Em 04.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do PT (Of. 2/2015-GLDPT).
21. Em 04.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado líder do Bloco Parlamentar da Oposição (expediente s/n).
22. Em 04.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada líder do PCdoB (Of. 1/2015-GLPCdoB).
23. Em 10.02.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado 1º vice-líder do PSDB (Of. 12/15 GLPSDB).
24. Em 11.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado líder do PSOL (Of. 3/2015/GSRROD).
25. Em 24.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado 1º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
26. Em 24.02.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada 2ª vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
27. Em 24.02.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado 3º vice-líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD).
28. Em 24.02.2015, o Senador Humberto Costa foi designado líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 02/2015-GLDBAG).
29. Em 24.02.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada líder do Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 01/2015-BSD);
30. Em 03.03.2015, o Senador Lindbergh Farias foi designado 3º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
31. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado 2º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
32. Em 03.03.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 1º vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
33. Em 03.03.2015, o Senador Ataídes Oliveira foi designado vice-líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar da
Oposição).
34. Em 03.03.2015, a Senadora Fátima Bezerra foi designada 4ª vice-líder do PT (Of. 3/2015-GLPDT).
35. Em 03.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
36. Em 03.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
37. Em 03.03.2015, o Senador José Pimentel foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
38. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado vice-líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 014-2015/GLDBAG).
39. Em 04.03.2015, o Senador José Agripino foi designado vice-líder do DEM (Of. 007/2015-GLDEM).
40. Em 06.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado 2º vice-líder do PSDB (Of. 52/2015-GLPSDB).
41. Em 17.03.2015, o Senador Telmário Mota foi desigando 4º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador José Pimentel
(Of. 32/2015-GLDBAG).
42. Em 17.03.2015, o Senador Benedito de Lira foi desigando 2º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Walter
Pinheiro (Of. 32/2015-GLDBAG).
43. Em 17.03.2015, o Senador Walter Pinheiro foi desigando 3º Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Telmário
Mota (Of. 32/2015-GLDBAG).
44. Em 17.03.2015, a Senadora Regina Souza foi desiganda 5ª Vice-Líder do Bloco de Apoio ao Governo (Of. 32/2015-GLDBAG).
45. Em 25.03.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado Vice-Líder do PSB (Of. 30/2015-GLPSB)
46. Em 07.04.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado terceiro Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco
Parlamentar da Oposição).
47. Em 07.04.2015, o Senador Wilder Morais foi designado segundo Vice-Líder do Bloco Parlamentar da Oposição (Of. s/n/2015-Bloco Parlamentar
da Oposição).
48. Em 28.04.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado Líder do Governo (Msg. 120/2015).
49. Em 25.08.2015, o Senador Hélio José foi designado 1º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
50. Em 25.08.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado 3º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
51. Em 25.08.2015, o Senador Paulo Rocha foi designado 2º vice-líder do Governo (Mem. 42/2015-GLDGOV).
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS
1) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA REFORMA
DO CÓDIGO COMERCIAL (ART. 374-RISF)
Finalidade: Examinar o Projeto de Lei do Senado nº 487, de 2013, que reforma o Código Comercial.
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
Designação: 04/02/2014
Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 3303-3492
E-mail: coceti@senado.leg.br
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2) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA AVALIAÇÃO DA
APLICAÇÃO DO ECA NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS
Finalidade: Avaliar a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos Estados e
Municípios.
Requerimento nº 700, de 2015
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
MEMBROS
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3) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA TRATAR DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS PERTINENTES À
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
Finalidade: Visitar a Casa Civil e tratar sobre a situação atual das agências reguladoras pertinentes à
Comissão de Serviços de Infraestrutura.
Requerimento nº 231, de 2015
Número de membros: 3
MEMBROS
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4) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA PROCEDER
DILIGÊNCIAS NAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA BR-364
Finalidade: Proceder diligências nas obras de restauração da BR-364, no dia 07 de maio de 2015,
visando tratar da qualidade dos serviços executados sob responsabilidade do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNTI.
Requerimento nº 419, de 2015
MEMBROS
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5) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA TRAÇAR
DIAGNÓSTICO DA CRISE HÍDRICA
Finalidade: Traçar diagnóstico da atual crise hídrica brasileira e de suas consequências e, assim, propor
soluções eficazes, prazo de noventa dias.
Requerimento nº 44, de 2015
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
TITULARES
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6) COMISSÃO TEMPORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO
DAS OBRAS DA TRANSPOSIÇÃO E REVITALIZAÇÃO
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO
Finalidade: Acompanhar, no prazo de doze meses, todos os atos, fatos relevantes, normas e
procedimentos referentes às obras da Transposição e do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica
do Rio São Francisco.
Requerimento nº 40, de 2015
Número de membros: 6 titulares e 6 suplentes
PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
RELATOR: Senador Humberto Costa (PT-PE) (1)

(1)

Designação: 07/04/2015
Instalação: 15/04/2015
Prazo final: 22/12/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PP)
Senador Humberto Costa (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Bloco da Maioria (PMDB, PSD)
Senador Raimundo Lira (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB, DEM)
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PSOL, PCdoB)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força (PR, PTB, PSC, PRB)
Senador Elmano Férrer (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Notas:
*. Em 07.04.2015, os Senadores Humberto Costa e Benedito de Lira foram designados membros titulares; e os Senadores José Pimentel e Fátima
Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. 55/2015-GLDBAG).
**. Em 07.04.2015, o Senador Elmano Férrer foi designado membro titular e o Senador Eduardo Amorim, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, para compor a Comissão (Of. 27/2015-BLUFOR).
***. Em 07.04.2015, o Senador Fernando Bezerra Coelho foi designado membro titular e a Senadora Lídice da Mata, como membro suplente, pelo
Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Of. 37/2015-GLBSD).
****. Em 07.04.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição para compor a Comissão (Of.
91/2015-GLPSDB).
*****. Em 07.04.2015, o Senador Raimundo Lira foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 102/2015GLPMDB).
1. Em 15.04.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Raimundo Lira e o Senador Humberto Costa, respectivamente, Presidente e Relator deste
Colegiado (Memo. 1/2015 - CTBHSF).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33035492
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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7) 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.
(Ato do Presidente nº 192, de 2010)
Número de membros: 23
PRESIDENTE: José Antonio Dias Toffoli
Instalação: 07/07/2010
Prazo final prorrogado: 19/12/2014
Prazo final prorrogado: 19/06/2015

MEMBROS
Admar 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
Márcio 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
Notas:
*. Em 22.6.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 200, 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 nº 278, de 2010, que amplia para 21 o quantitativo de vagas da Comissão, e indica o senhor
Roberto Carvalho Velloso para compor o colegiado.
***. Em 16.12.2010, foi publicado o Ato do Presidente nº 329, de 2010, que prorroga os trabalhos da Comissão por mais 120 dias.
****. Em 18.04.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 88, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 15 de setembro de 2011.
*****. Em 17.6.2011, foi publicado o Ato do Presidente nº 136, 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 nº 182, 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 nº 202, de 2011, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 31 de março de 2012.
********. Em 30.03.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, 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 nº 19, 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 nº 31, de 2012, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 28 de fevereiro de
2013.
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***********. Em 19.11.2012, foi publicado o Ato do Presidente nº 34, 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 nº 5, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 30 de junho de 2013.
*************. Em 28.06.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 26, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de dezembro
de 2013.
**************. Em 19.12.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 54, de 2013, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 20 de junho de
2014.
***************. Em 15.07.2013, foi publicado o Ato do Presidente nº 12, de 2014, que prorroga os trabalhos da Comissão até o dia 19 de dezembro
de 2014.

Secretário(a): Reinilson Prado
Telefone(s): 61 33033492
Fax: 61 33021176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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8) COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DO PLS Nº 131, DE 2015
Finalidade: Analisar o Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2015.
Ato do Presidente nº 22, de 2015
Número de membros: 14 titulares e 14 suplentes
PRESIDENTE: Senador Otto Alencar (PSD-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Blairo Maggi (PR-MT) (1)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) (1)
Instalação: 05/08/2015
Prazo final: 19/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PP)
Senador Lindbergh Farias (PT)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Delcídio do Amaral (PT)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

3. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Ciro Nogueira (PP)

4. Senador Benedito de Lira (PP)

Bloco da Maioria (PMDB, PSD)
Senador Otto Alencar (PSD)

1. Senador Eunício Oliveira (PMDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)

2. Senador Edison Lobão (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

3. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senadora Simone Tebet (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB, DEM)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Senador Dalirio Beber (PSDB)

Senador José Serra (PSDB)

2. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

3. Senador Wilder Morais (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PSOL, PCdoB)
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Senador José Medeiros (PPS)

Bloco Parlamentar União e Força (PR, PTB, PSC, PRB)
Senador Blairo Maggi (PR)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)
2. Senador Fernando Collor (PTB)

Sem Partido
1. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 22, de 4 de agosto de 2015, revoga o Ato do Presidente nº 20, de 14 de julho de 2015, e fixa em 14 titulares e igual número
de suplentes o quantitativo de membros da Comissão Temporária, indicando os Senadores Otto Alencar, Lindbergh Farias, Delcídio do Amaral,
Cristovam Buarque, Ciro Nogueira, Roberto Requião, Ricardo Ferraço, Simone Tebet, Flexa Ribeiro, José Serra, Ronaldo Caiado, Antonio Carlos
Valadares, José Medeiros Blairo Maggi como titulares; e os Senadores Humberto Costa, Fátima Bezerra, telmário Mtoa, Benedito de Lira, Eunício
Oliveira, Edison Lobão, Raimundo Lira, Dalirio Beber, Tasso Jereissati, Wilder Morais, Vanessa Grazziotin, Marcelo Crivella, Fernando Collor e
Marta Suplicy, como suplentes para compor a Comissão, indicando ainda o Senador Otto Alencar para presidir o Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 20, de 14 de julho de 2015, fixa em 27 o quantitativo de membros da Comissão Temporária, indicando os Senadores
Humberto Costa, Lindbergh Farias, Fátima Bezerra, Cristovam Buarque, Telmário Mota, Benedito de Lira, Ciro Nogueira, Eunício Oliveira, Edison
Lobão, Roberto Requião, Raimundo Lira, Ricardo Ferraço, Simone Tebet, Otto Alencar, Dalirio Beber, Flexa Ribeiro, José Serra, Tasso Jereissati,
Ronaldo Caiado, Wilder Morais, Antonio Carlos Valadares, Vanessa Grazziotin, José Medeiros, Marcelo Crivella, Blairo Maggi, Fernando Collor para
compor a Comissão, indicando ainda o Senador Otto Alencar para presidir o Colegiado.
1. Em 12.08.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Blairo Maggi e Ricardo Ferraço, respectivamente, Vice-Presidente e Relator deste
colegiado (Mem. nº 3/2015-CTPLS131).
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9) COMISSÃO DE JURISTAS DA DESBUROCRATIZAÇÃO
Finalidade: Apresentar, no prazo de 180 dias, anteprojetos de Lei destinados a desburocratizar a
Administração Pública Brasileira, melhorar a relação com as empresas e o trato com o cidadãos
Ato da Comissão Diretora nº 13, de 2015
PRESIDENTE: Mauro Campbell Marques
Leitura: 19/08/2015
Prazo final: 22/12/2015

MEMBROS
Mauro Campbell Marques
Paulo Rabello de Castro
João Geraldo Piquet Carneiro
Mauro Roberto Gomes de Mattos
Ives Gandra da Silva Martins
Otavio Luiz Rodrigues Junior
Aristóteles de Queiroz Camara
Mary Elbe Queiroz
Eumar Roberto Novacki
Gabriel Rizza Ferraz
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10) COMISSÃO DE ESPECIALISTAS DE REFORMA
DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
Finalidade: Elaborar anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica.
(Ato do Presidente nº 11, de 2015)
Número de membros: 24
PRESIDENTE: Georges de Moura Ferreira
VICE-PRESIDENTE: Dorieldo Luiz dos Prazeres
RELATORA: Maria Helena Fonseca de Souza Rolim
Designação: 16/06/2015
Instalação: 16/06/2015
Prazo final: 12/12/2015

MEMBROS
Georges de Moura Ferreira
Donizeti de Andrade
Respício Antônio do Espírito Santo Júnior
Maria Helena Fonseca de Souza Rolim
Dorieldo Luiz dos Prazeres
Antônio Ivaldo Machado de Andrade
Celso Faria de Souza
Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira
Tercio Ivan de Barros
Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva
Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira
Kerlington Pimentel de Freitas
Ronei Saggioro Glanzmann
Ricardo Bisinotto Catanant
Thiago Pereira Pedroso
Roberto José Silveira Honorato
Claudio Jorge Pinto Alves
Geraldo Vieira

(2)

Eduardo Sanovicz

(1)

Ricardo Nogueira da Silva
José Adriano Castanho Ferreira
Ricardo Bernardi
Fernando Silva Alves de Camargo
Carlos Ebner
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 11, de 16 de junho de 2015, fixa em 17 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Especialistas
Georges de Moura Ferreira, Donizeti de Andrade, Respício Antônio do Espírito Santo Júnior, Maria Helena Fonseca de Souza Rolim, Dorieldo Luiz
dos Prazeres, Antônio Ivaldo, Celso Faria de Souza, Hugo José Sarubbi Cysneiros de Oliveira, Tercio Ivan de Barros, Rinaldo Mouzalas de Souza e
Silva, Gustavo Adolfo Camargo de Oliveira, Kerlington Pimentel de Freitas, Ronei Saggioro Glanzmann, Ricardo Bisinotto Catanant, Thiago Pereira
Pedroso, Roberto José Silveira Honorato, Claudio Jorge Pinto Alves para compor a Comissão, indicando também os Especialistas Georges de Moura
Ferreira e Maria Helena Fonseca de Souza Rolim para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente e Relatora do Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 16, de 25 de junho de 2015, fixa em 24 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Especialistas
Eduardo Sanovicz, Milton Arantes Costa, Ricardo Nogueira da Silva, José Adriano Castanho Ferreira, Ricardo Bernardi, Fernando Silva Alves de
Camargo e Carlos Ebner para compor a Comissão.
1. Em 17.08.2015, o Sr. Milton Arantes Costa deixou de compor a comissão (Mem. 12/2015-CERCBA).
2. Em 21.08.2015, o Sr. Geraldo Vieira foi designado membro da comissão (Ato do Presidente nº 25, de 2015).

Secretário(a): Eduardo do Lago de Sá - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 3303 3511
E-mail: coceti@senado.leg.br
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11) COMISSÃO ESPECIAL PARA O
APRIMORAMENTO DO PACTO FEDERATIVO
Finalidade: Debater e propor soluções para o aprimoramento do Pacto Federativo.
(Ato do Presidente nº 8, de 2015)
Número de membros: 18
PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
RELATOR: Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
Designação: 26/05/2015
Instalação: 27/05/2015
Prazo final prorrogado: 23/11/2015

MEMBROS
Senadora Ana Amélia (PP)
Senador Antonio Anastasia (PSDB)
Senador Cristovam Buarque (PDT)
Senador Eduardo Amorim (PSC)
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)
Senador José Serra (PSDB)
Senador Lindbergh Farias (PT)
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)
Senadora Marta Suplicy (S/Partido)
Senador Omar Aziz (PSD)
Senador Romero Jucá (PMDB)
Senador Ronaldo Caiado (DEM)
Senadora Simone Tebet (PMDB)
Senador Waldemir Moka (PMDB)
Senador Walter Pinheiro (PT)
Senador Blairo Maggi (PR)
Senador Roberto Rocha (PSB)
Senador Donizeti Nogueira (PT)
Notas:
*. O Ato do Presidente nº 8, de 26 de maio de 2015, fixa em 15 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Senadores Ana
Amélia, Antonio Anastasia, Cristovam Buarque, Eduardo Amorim, Fernando Bezerra Coelho, José Serra, Lindbergh Farias, Lúcia Vânia, Marta
Suplicy, Omar Aziz, Romero Jucá, Ronaldo Caiado, Simone Tebet, Waldemir Moka e Walter Pinheiro para compor a Comissão, indicando também
os Senadores Walter Pinheiro, Simone Tebet e Fernando Bezerra Coelho para, respectivamente, ocupar os cargos de Presidente, Vice-Presidente e
Relator do Colegiado.
**. O Ato do Presidente nº 10, 28 de maio de 2015, fixou em 17 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando os Senadores Blairo
Maggi e Roberto Rocha para compor a Comissão.
***. O Ato do Presidente nº 14, 25 de junho de 2015, fixou em 18 o quantitativo de membros da Comissão Especial, indicando o Senador Donizeti
Nogueira para compor a Comissão.
****. O Ato do Presidente nº 24, de 2015, prorroga por 90 dias o prazo de funcionamento da Comissão.

Secretário(a): Leandro Cunha Bueno - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 33033508
E-mail: coceti@senado.gov.br
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12) COMISSÃO ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL
Finalidade: Destinada a propor soluções que promovam o desenvolvimento nacional.
RQS 935, de 2015
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo (PT, PDT, PP)
Senador Humberto Costa (PT)

1. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senador Lindbergh Farias (PT)

2. Senador Paulo Paim (PT)

Senador Acir Gurgacz (PDT)

3. Senador Cristovam Buarque (PDT)
4.
5.

Bloco da Maioria (PMDB, PSD)
Senador Eunício Oliveira (PMDB)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senadora Simone Tebet (PMDB)

2. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

Senador Romero Jucá (PMDB)

3. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Raimundo Lira (PMDB)

4.
5.

Bloco Parlamentar da Oposição (PSDB, DEM)
Senador Antonio Anastasia (PSDB)

1. Senador José Serra (PSDB)

Senador Paulo Bauer (PSDB)

2.

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

3. Senador Wilder Morais (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (PSB, PPS, PSOL, PCdoB)
Senador Roberto Rocha (PSB)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)
2.

Bloco Parlamentar União e Força (PR, PTB, PSC, PRB)
Senador Douglas Cintra (PTB)

1.

Senador Blairo Maggi (PR)

2.

Notas:
*. Em 27.08.2015, foi aprovado o Requerimento nº 982, de 2015, que amplia o número de vagas da comissão de 14 para 17.

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33033492
E-mail: coceti@senado.leg.br
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13) COMISSÃO DA REFORMA POLÍTICA DO SENADO FEDERAL
Finalidade: Destinada a sistematizar as proposições legislativas afetas ao tema da Reforma Política.
Ato do Presidente nº 12, de 2015
Número de membros: 29 titulares e 29 suplentes
PRESIDENTE: Senador Jorge Viana (PT-AC)
VICE-PRESIDENTE: Senador Jader Barbalho (PMDB-PA)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Designação: 17/06/2015
Instalação: 23/06/2015
Prazo final prorrogado: 03/10/2015

TITULARES
Senador Jorge Viana (PT)
Senador Humberto Costa (PT)
Senadora Fátima Bezerra (PT)

2. Senador Donizeti Nogueira (PT)
(3)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)
Senador Reguffe (PDT)

SUPLENTES
1. Senador Walter Pinheiro (PT)

(1)

(1,3)

3. Senador Elmano Férrer (PTB)
4. Senador Eduardo Amorim (PSC)
5. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Lasier Martins (PDT)

6. Senador Gladson Cameli (PP)

Senador Ivo Cassol (PP)

7.

Senador Benedito de Lira (PP)

8.

Senador Eunício Oliveira (PMDB)

9.

Senador Otto Alencar (PSD)

10.

Senador Romero Jucá (PMDB)

11.

Senadora Simone Tebet (PMDB)

12.

Senador Jader Barbalho (PMDB)

13.

Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

14.

Senador Edison Lobão (PMDB)

15.

Senadora Sandra Braga (PMDB)

16.

Senador José Agripino (DEM)

17.

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

18.

Senador Aécio Neves (PSDB)

19.

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

20.

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

21.

Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

22.

Senadora Lídice da Mata (PSB)

23.

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

24.

Senador Fernando Collor (PTB)

25.

Senador Marcelo Crivella (PRB)

26.

Senador Magno Malta (PR)

27.

Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

28.

Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

29.

(2)
(4)

Notas:
*. O Ato do Presidente nº 12, de 17 de junho de 2015, fixa em 28 o quantitativo de membros da Comissão Temporária, indicando os Senadores
Humberto Costa, Paulo Rocha, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Walter Pinheiro, Lasier Martins, Ivo Cassol, Benedito de Lira, Eunício Oliveira,
Otto Alencar, Romero Jucá, Simone Tebet, Jader Barbalho, Garibaldi Alves Filho, Edison Lobão, Sandra Braga, José Agripino, Ronaldo Caiado,
Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Jereissati, Antonio Carlos Valadares, Lídice da Mata, Randolfe Rodrigues, Fernando Collor, Marcelo
Crivella, Magno Malta, Marta Suplicy para compor a Comissão.
**. O Ato do Presidente nº 13, de 18 de junho de 2015, fixa em 28 titulares e igual número de suplentes o quantitativo de membros da Comissão
Temporária, indicando os Senadores Jorge Viana, Humberto Costa, Paulo Rocha, Gleisi Hoffmann, Fátima Bezerra, Lasier Martins, Ivo Cassol,
Benedito de Lira, Eunício Oliveira, Otto Alencar, Romero Jucá, Simone Tebet, Jader Barbalho, Garibaldi Alves Filho, Edison Lobão, Sandra
Braga, José Agripino, Ronaldo Caiado, Aécio Neves, Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Jereissati, Antonio Carlos Valadares, Lídice da Mata, Randolfe
Rodrigues, Fernando Collor, Marcelo Crivella, Magno Malta e Marta Suplicy, como membros titulares para compor a Comissão.
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***. O Ato do Presidente nº 13, de 18 de junho de 2015, indica também os Senadores Walter Pinheiro, Reguffe, Elmano Ferrer e Eduardo Amorim
como membros suplentes para compor a Comissão, estabelecendo que as demais indicações deverão ser realizadas pelas lideranças partidárias. Indica
ainda os Senadores Jorge Viana, Jader Barbalho e Romero Jucá como, respectivamente, Presidente, Vice-Presidente e Relator deste Colegiado.
****. O Ato do Presidente nº 15, de 25 de junho de 2015, prorroga até o dia 3 de outubro de 2015 o prazo para apresentação do relatório pela
Comissão Temporária e fixa em 29 titulares e igual número de suplentes o quantitativo de membros deste Colegiado, indicando, ainda, a Senadora
Lúcia Vânia como membro titular para compor a Comissão.
1. Em 23.06.2015, o Senador Reguffe é designado membro titular, em substituição à Senadora Fátima Bezerra, que passa à condição de suplente (Of.
80/2015-GLDBAG).
2. Em 23.06.2015, o Senador Telmário Mota é designado membro suplente (Of. 80/2015-GLDBAG).
3. Em 24.06.2015, o Senador Donizeti Nogueira é designado membro suplente, na vaga da Senadora Fátima Bezerra, que passa à condição de titular,
em substituição ao Senador Paulo Rocha (Of. 81/2015-GLDBAG).
4. Em 02.07.2015, o Senador Gladson Cameli é designado membro suplente (Of. 89/2015-GLDBAG).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos
Telefone(s): 61 33033492
E-mail: coceti@senado,leg.br
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COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
1)CPI DO CARF
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar denúncias nos julgamentos
realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Requerimento nº 407, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Donizeti Nogueira (PT-TO) (1)
RELATOR: Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) (1)
Leitura: 28/04/2015
Designação: 13/05/2015
Instalação: 19/05/2015
Prazo final: 16/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

1. Senador Ivo Cassol (PP-RO)
2. Senador Benedito de Lira (PP-AL)

(3)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Hélio José (PSD-DF) (2)

1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Senador Wilder Morais (DEM-GO) (5)

1. Senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

(4)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB-PE)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

Notas:
*. Em 13.05.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Ofs. nºs 51 e 55/2015-BLSDEM).
**. Em 13.05.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro titular e o Senador Eduardo Amorim, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
União e Força (Of. 34/2015-BLUFOR).
***. Em 13.05.2015, os Senadores Simone Tebet e Otto Alencar foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Maioria, para compor
a Comissão (Of. 133/2015-GLPMDB)
****. Em 13.05.2015, o Senador Ataídes Oliveira foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a Comissão (Of.
107/2015-GLPSDB)
*****. Em 14.05.2015, os Senadores José Pimentel, Humberto Costa, Donizeti Nogueira e Acir Gurgacz foram designados membros titulares e o
Senador Ivo Cassol, membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of. nº 70/2015-BLDBAG).
1. Em 19.05.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira, Donizeti Nogueira e Vanessa Grazziotin, respectivamente, Presidente,
Vice-Presidente e Relatora deste colegiado (Memo. 1/2015-CPICARF).
2. Em 20.05.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, para compor a Comissão (Of. 162/2015-GLPMDB)
3. Em 27.05.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Of.
71/2015-GLDBAG)
4. Em 02.06.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 120/2015-GLPSDB).
5. Em 02.06.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 38/2015-GLDEM).
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2)CPI DAS PRÓTESES
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as irregularidades e os crimes
relacionados aos procedimentos médicos de colocação de órteses e próteses no País, desde a indicação
e execução dos procedimentos até a cobrança pelos produtos e serviços prestados.
Requerimento nº 93, de 2015
Número de membros: 7 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Magno Malta (PR-ES) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
RELATOR: Senador Humberto Costa (PT-PE) (3)

(3)

Leitura: 02/03/2015
Designação: 25/03/2015
Instalação: 31/03/2015
Prazo final: 28/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Paulo Paim (PT-RS)

1. Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)

1.
(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
VAGO

(4)

1. VAGO

(5)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Magno Malta (PR-ES)

1.

Notas:
*. Em 25.03.2015, o Senador Romário foi designado membro titular, e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
Socialismo e Democracia, para compor a CPI (Of. 27/2015-GLBSD).
**. Em 25.03.2015, os Senadores Humberto Costa e Paulo Paim foram designados membros titulares, e o Senador Donizeti Nogueira, membro
suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Of. 28/2015-GLDBAG).
***. Em 25.03.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado membro titular, pelo Bloco da Oposição, para compor a CPI (Of. 82/2015GLPSDB).
****. Em 25.03.2015, o Senador Romero Jucá foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar da Maioria, para compor a CPI (Of. 77/2015GLPMDB).
*****. Em 25.03.2015, o Senador Magno Malta foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CPI (Of.
16/2015-BLUFOR).
******. Em 25.03.2015, o Senador Marcello Crivella foi designado membro titular, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CPI, em
vaga cedida pelo Bloco da Maioria (Of. 24/2015-BLUFOR).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 25.03.2015, vaga cedida ao Bloco Parlamentar União e Força (Of. 66/2015-GLPMDB).
3. Em 31.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Magno Malta, Aloysio Nunes Ferreira e Humberto Costa, respectivamente, Presidente,
Vice-Presidente e Relator deste colegiado (Memo. 1/2015-CPIDPRO).
4. Em 28.04.2015, o Senador Romário deixa de integrar, como titular, a CPI das Próteses (Of. 50/2015-BLSDEM).
5. Em 13.05.2015, vago em virtude de o Senador Randolfe Rodrigues ter deixado de integrar a Comissão (Of. 56/2015-BLSDEM).

Secretário(a): Reinilson Prado dos Santos - Adjunto - Donaldo Portela Rodrigues
Telefone(s): 61 33033492/3501
Fax: 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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3)CPI DOS FUNDOS DE PENSÃO
Finalidade: Investigar irregularidades e prejuízos ocorridos a partir de 2003 na administração de recursos
financeiros em entidades fechadas de previdência complementar (Fundos de Pensão) nas sociedades de
economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente pela União
Requerimento nº 478, de 2015
Número de membros: 13 titulares e 8 suplentes
Leitura: 06/05/2015
Designação: 16/07/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Humberto Costa (PT-PE) (1)
Senador Telmário Mota (PDT-RR) (1)
Senadora Regina Sousa (PT-PI) (1)

1. Senadora Angela Portela (PT-RR)
2.

(1)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)
Senadora Sandra Braga (PMDB-AM)
Senador Otto Alencar (PSD-BA)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (3)
Senador Ronaldo Caiado (DEM-GO)

1. Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG)
2.

(3)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador João Capiberibe (PSB-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(2)

1. Senador Blairo Maggi (PR-MT)

Notas:
*. Em 16.07.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro titular, e o Senador Blairo Maggi, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar
União e Força, para compor a CPI (Of. 53/2015-BLUFOR).
**. Em 16.07.2015, os Senadores João Alberto Souza, Sandra Braga, Otto Alencar e Sérgio Petecão foram designados membros titulares pelo Bloco
da Maioria, para compor a CPI (Of. 167/2015-GLPMDB)
***. Em 16.07.2015, os Senadores Humberto Costa, José Pimentel e Gleisi Hoffmann foram designados membros titulares pelo Bloco de Apoio ao
Governo, para compor a CPI (indicação do Presidente do Senado)
****. Em 16.07.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular, e o Senador João Capiberibe, membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CPI (indicação do Presidente do Senado).
*****. Em 16.07.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Anastasia e Ronaldo Caiado foram designados membros titulares; e o Senador
Paulo Bauer, membro suplente, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CPI (Of. 119/2015-GLPSDB e 52/2015-GLDEM).
1. Em 17.07.2015, os Senadores Humberto Costa, Telmário Mota e Regina Sousa foram designados membros titulares e a Senadora Ângela Portela,
como membro suplente, pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 93/2015-GLDBAG).
2. Em 05.08.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Fernando Collor, que deixa de compor a Comissão (Of. 54/2015-BLUFOR).
3. Em 06.08.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antonio
Anastasia, que passa a compor a Comissão como membro suplente (Of. 155/2015-GLPSDB).
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4)CPI DO HSBC
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por onze senadores titulares e seis suplentes,
para investigar, no prazo de cento e oitenta dias, irregularidades praticadas pelo HSBC na abertura de
contas na Suíça.
Requerimento nº 94, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
RELATOR: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) (3)

(3)

Leitura: 02/03/2015
Designação: 18/03/2015
Instalação: 24/03/2015
Prazo final: 21/09/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
1. Senadora Regina Sousa (PT-PI) (9)
2. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

Senador Paulo Rocha (PT-PA)
Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (9)
Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(5,6,7)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)
Senador Otto Alencar (PSD-BA) (2,10)
Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

1.
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (8)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
(4)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

1. Senador José Medeiros (PPS-MT)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Blairo Maggi (PR-MT)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Notas:
*. Em 18.03.2015, os Senadores Paulo Rocha, Fátima Bezerra, Regina Sousa e Acir Gurgacz foram designados membros titulares; os Senadores Ciro
Nogueira e Paulo Paim, membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Ofs. 29 e 37/2015-GLDBAG; e Mem. 51/2015GLDPP).
**. Em 18.03.2015, os Senadores Ricardo Ferraço, Waldemir Moka e Sérgio Petecão foram designados membros titulares pelo Bloco da Maioria, para
compor a CPI (Of. 75/2015-GLPMDB).
***. Em 18.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro titular, e o Senador Wellington Fagundes, membro suplente, pelo Bloco União e
Força, para compor a CPI (Of. 15/2015-BLUFOR).
****. Em 18.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, e o Senador José Medeiros, membro suplente, pelo Bloco
Socialismo e Democracia, para compor a CPI (Of. 26/2015-BLSDEM).
*****. Em 18.03.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular, e o Senador Aloysio Nunes Ferreira, membro suplente, pelo
Bloco da Oposição, para compor a CPI (Ofs. 60 e 61/2015-GLPSDB).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
2. Em 19.03.2015, vago em virtude de o Senador Waldemir Moka ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 81/2015-GLPMDB).
3. Em 24.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Rocha, o Senador Randolfe Rodrigues, e o Senador Ricardo Ferraço, respectivamente,
Presidente, Vice-Presidente e Relator deste Colegiado (Memo nº 1/2015 - CPIHSBC).
4. Em 25.03.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. nº 24/2015-GLDEM).
5. Em 30.03.2015, vago em virtude de o Senador Paulo Paim ter deixado de compor a Comissão (Of. nº 45/2015-GLDBAG).
6. Em 31.03.2015, vaga cedida ao Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 46/2015-GLDBAG).
7. Em 31.03.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em vaga cedida
pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 43/2015-BLSDEM).
8. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Cássio
Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 104/2015-GLPSDB).
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

286 Terça-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2015

9. Em 05.05.2015, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Regina Sousa,
que passou a compor a Comissão como membro suplente (Of. 67/2015-GLDBAG).
10. Em 20.05.2015, o Senador Otto Alencar foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 161/2015-GLPMDB).

Secretário(a): Rogério Faleiro Machado - Adjunto - Eduardo do Lago de Sá
Telefone(s): 61 33033510/11
Fax: 61 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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5)CPI DO FUTEBOL - 2015
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014 (COL).
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romário (PSB-RJ) (3)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR) (3)

(6)

Leitura: 28/05/2015
Designação: 07/07/2015
Instalação: 14/07/2015
Prazo final: 22/12/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Humberto Costa (PT-PE)
Senador Zeze Perrella (PDT-MG)
Senador Ciro Nogueira (PP-PI) (2)
Senador Donizeti Nogueira (PT-TO)

1. Senador Gladson Cameli (PP-AC)
2.

(2)

(1)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)
Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
Senador Omar Aziz (PSD-AM)

1. Senador Hélio José (PSD-DF)
2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Paulo Bauer (PSDB-SC) (5)
Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Romário (PSB-RJ)

1. Senador Roberto Rocha (PSB-MA)

(4)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Fernando Collor (PTB-AL)

1. Senador Wellington Fagundes (PR-MT)

Notas:
*. Em 07.07.2015, os Senadores Humberto Costa e Zezé Perrella foram designados membros titulares; e o Senador Ciro Nogueira, membro suplente
pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CPI (Of. 76/2015-GLDBAG).
**. Em 07.07.2015, os Senadores Eunício Oliveira, Romero Jucá e Omar Aziz foram designados membros titulares; e o Senador Hélio José, membro
suplente, pelo Bloco da Maioria, para compor a CPI (Of. 180 e 191/2015-GLPMDB).
***. Em 07.07.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membros titular; e o Senador Wellington Fagundes, membro suplente pelo Bloco
União e Força, para compor a CPI (Ofs. 39 e 40/2015/BLUFOR).
****. Em 07.07.2015, o Senador Romário foi designado membros titular; e a Senadora Lídice da Mata, membro suplente pelo Bloco Socialismo e
Democracia, para compor a CPI (Mem. 58/2015-BLSDEM).
*****. Em 07.07.2015, os Senadores Alvaro Dias e Davi Alcolumbre foram designados membros titulares pelo Bloco da Oposição, para compor a
CPI (Of. 123/2015-GLPSDB e Of. 64/2015-GLDEM).
1. Em 08.07.2015, o Senador Donizeti Nogueira foram designados membros titulares pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 82/2015).
2. Em 08.07.2015, o Senador Gladson Cameli foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira, que passou a compor a comissão como titular (Of. 82/2015).
3. Em 14.07.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Romário e Romero Jucá, respectivamente, Presidente e Relator deste colegiado (Memo.
1/2015-CPICBF).
4. Em 14.07.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição à Senadora Lídice
da Mata (Memo. 68/2015-BLSDEM).
5. Em 06.08.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Alvaro Dias,
que deixa de compor a Comissão (Of. 154/2015-GLPSDB).
6. Em 11.08.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Bauer Vice-Presidente deste colegiado (Memo. 3/2015-CPIDFDQ).

Secretário(a): Leandro Cunha Bueno - Adjunto - Donaldo Portela Rodrigues
Telefone(s): 061 33033508/3501
E-mail: coceti@senado.leg.br
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6)CPI DO ASSASSINATO DE JOVENS
Finalidade: Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o assassinato de jovens no Brasil.
Requerimento nº 115, de 2015
Número de membros: 11 titulares e 7 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS)
RELATOR: Senador Lindbergh Farias (PT-RJ) (1)

(1)
(1)

Leitura: 05/03/2015
Designação: 29/04/2015
Instalação: 06/05/2015
Prazo final: 03/11/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Paulo Paim (PT-RS)
Senadora Angela Portela (PT-RR)
Senador Telmário Mota (PDT-RR)
Senador Lindbergh Farias (PT-RJ)

1. Senador Humberto Costa (PT-PE)
2. Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
(2)

VAGO
Senador José Medeiros (PPS-MT)

1. Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
2.

(3)

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC-SE)

(4)

1.

Notas:
*. Em 29.04.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a
Comissão, em vaga cedida pelo Bloco da Maioria (Ofs. 129/2015-GLPMDB e 51/2015-GLBSD).
**. Em 29.04.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro titular; e o Senador Randolfe Rodrigues, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a Comissão (Of. 35/2015-GLBSD).
***. Em 29.04.2015, os Senadores Paulo Paim, Angela Portela, Telmário Mota e Lindbergh Farias foram designados membros titulares; e os
Senadores Humberto Costa e Fátima Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a Comissão (Ofs. 42 e
52/2015-GLDBAG).
****. Em 29.04.2015, a Senadora Maria do Carmo foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição para compor a Comissão (Of.
18/2015-GLDEM).
*****. Em 29.04.2015, o Senador Magno Malta é designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força para compor a Comissão (Of.
17/2015-BLUFOR)
******. Em 29.04.2015, a Senadora Simone Tebet foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 128/2015GLPMDB).
1. Em 06.05.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Lídice da Mata, Paulo Paim e Lindbergh Farias, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste colegiado (Memo. 1/2015-CPIADJ).
2. Em 06.05.2015, vago em virtude de a Senadora Simone Tebet deixar de ser membro titular e passar a compor a Comissão na condição de membro
suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 141/2015-GLPMDB).
3. Em 25.08.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia em vaga cedida pelo Bloco da
Maioria, em substituição ao Senador Roberto Rocha, que deixa de compor a comissão (of. 78/2015-BLSDEM).
4. Em 26.08.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro titular, pelo Bloco União e Força, no lugar do Senador Magno Malta, que deixa
de compor a Comissão (Of. 62/2015-BLUFOR).

Secretário(a): Leandro Cunha Bueno - Adjunto - Marcelo Assaife Lopes
Telefone(s): 33033508/3514
Fax: 33031176
E-mail: coceti@senado.leg.br
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COMISSÕES PERMANENTES E SUAS SUBCOMISSÕES
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS) (6)
VICE-PRESIDENTE: Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)

(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Delcídio do Amaral (PT)

2. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Lindbergh Farias (PT)

3. Senador Acir Gurgacz (PDT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

4. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Reguffe (PDT)

5. Senador Cristovam Buarque (PDT)

Senador Telmário Mota (PDT)

6. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

7. Senador Gladson Cameli (PP)

Senador Ciro Nogueira (PP)

8. Senador Ivo Cassol (PP)

(10,16)

(5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Romero Jucá (PMDB)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Waldemir Moka (PMDB)

2. Senador Eunício Oliveira (PMDB)

Senador Raimundo Lira (PMDB)

3. Senador José Maranhão (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

4. Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

(7)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Senador Jader Barbalho (PMDB)

(9)

Senador Roberto Requião (PMDB)

6. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senador Omar Aziz (PSD)

7. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

VAGO

(12)

(11)
(13)

8. Senador Hélio José (PSD)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

(8,14)

Senador José Agripino (DEM)

1. Senador José Serra (PSDB)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)
Senador Alvaro Dias (PSDB)

3. Senador Dalirio Beber (PSDB)
(1)

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

(15)

4. Senador Ronaldo Caiado (DEM)
5. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

(2)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

3. Senador José Medeiros (PPS)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

2. Senador Elmano Férrer (PTB)

Senador Wellington Fagundes (PR)

3. Senador Blairo Maggi (PR)

(4)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Douglas Cintra, Marcelo Crivella e Wellington Fagundes foram designados membros titulares; e os Senadores
Eduardo Amorim e Elmano Férrer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CAE (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Antônio Carlos Valadares, Fernando Bezerra Coelho, Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e os
Senadores Lídice da Mata, Roberto Rocha e José Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CAE (Of.
3/2015-GLBSD).
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***. Em 25.02.2015, os Senadores Gleisi Hoffmannn, Delcídio do Amaral, Lindbergh Farias, Walter Pinheiro, Reguffe e Telmário Mota foram
designados membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Paulo Rocha, Marta Suplicy, Humberto Costa, Fátima Bezerra e Jorge Viana, como
membros suplentes, pelo Bloco de Apoio de Apoio ao Governo, para compor a CAE (Of. 4/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, os Senadores José Agripino e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e Ronaldo
Caiado, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Flexa Ribeiro, José Serra e Tasso Jereissati foram designados membros titulares; e os Senadores Ataídes
Oliveira, Antônio Anastasia e Paulo Bauer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAE (Of. 13/2015GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, os Senadores Benedito de Lira e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Gladson Camelli e Ivo
Cassol membros suplentes pelo Partido Progressista, para compor a CAE (Mem. 21 a 24/2015-GLDPP).
*******. Em 05.03.2015, os Senadores Romero Jucá, Waldemir Moka, Raimundo Lira, Sandra Braga, Ricardo Ferraço, Roberto Requião, Omar Aziz
e Luiz Henrique foram designados membros titulares; e os Senadores Valdir Raupp, Eunicio Oliveira, José Maranhão e Hélio José, como membros
suplentes, pelo Bloco da Maioria para compor a CAE (Of. 043/2015-GLPMDB).
1. Em 27.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador José Serra
(Of. 23/2015-GLPSDB)
2. Em 03.03.2015, o Senador José Serra foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Paulo Bauer
(Of. 42/2015-GLPSDB)
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
5. Em 06.03.2015, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição à
Senadora Fátima Bezerra (Of. 20/2015-GLDBAG).
6. Em 10.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Delcídio do Amaral e Raimundo Lira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. nº 17/2015-CAE).
7. Em 18.03.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente em vaga cedida ao PSDB pelo Bloco da Maioria (Ofs. 51/2015-GLPMDB
e 81/2015-GLPSDB)
8. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores José Serra, Antonio
Anastasia, Ataídes Oliveira, Ronaldo Caiado e Davi Alcolumbre (Of. 89/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 121/2015-GLPMDB).
10. Em 05.05.2015, o Senador Donizeti Nogueira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta
Suplicy (Of. 65/2015-GLDBAG).
11. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 142/2015-GLPMDB).
12. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
13. Em 18.05.2015, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 159/2015-GLPMDB).
14. Em 19.05.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores José Serra, Ataídes
Oliveira e Antonio Anastasia (Of. 112/2015-GLPSDB).
15. Em 19.05.2015, o Senador Dalirio Beber foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Antonio Anastasia, que deixa de integrar a Comissão (Of. 112/2015-GLPSDB).
16. Em 02.07.2015, o Senador Acir Grugacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Donizeti
Nogueira(Of. 90/2015-GLDBAG).

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Reuniões: Terças-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 33033516
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE - ASSUNTOS MUNICIPAIS
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2005, do Senador Luiz Otávio, com o objetivo de opinar
sobre matérias de interesse do poder municipal local.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2005)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Telefone(s): 61 33033516
Fax: 61 33034544
E-mail: cae@senado.leg.br
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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.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 1, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Lindbergh Farias (PT)

1. Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Roberto Requião (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Marcelo Crivella (PRB)

1.

Notas:
*. Em 18.08.2015, foi lido o ofício 110/2015-CAE, que indica os senadores Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, Roberto Requião, Wilder Morais,
Vanessa Grazziotin, Lídice da Mata e Marcelo Crivella para comporem o colegiado.

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Telefone(s): 61 33033516
Fax: 61 33034344
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
E DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 7/2011, com a finalidade de examinar e debater os temas
relacionados às micro e pequenas empresas e ao empreendedorismo individual.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 7, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Telefone(s): 61 33033516
Fax: 61 33034344
E-mail: cae@senado.leg.br
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1.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA TRATAR DOS TEMAS
ESTRUTURAIS E DE LONGO PRAZO DA ECONOMIA BRASILEIRA
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQE nº 12/2013, com o objetivo de tratar dos temas estruturais
e de longo prazo da Economia Brasileira.
(Requerimento Da Comissão De Assuntos Econômicos 12, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Camila Moraes Bittar
Telefone(s): 61 33033516
Fax: 61 33034344
E-mail: cae@senado.leg.br
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2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
Número de membros: 21 titulares e 21 suplentes
PRESIDENTE: Senador Edison Lobão (PMDB-MA) (7)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)

(7)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (4)
1.

Senador Paulo Rocha (PT)

2. Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

Senador Paulo Paim (PT)

(11)

VAGO

(11)

Senador Humberto Costa (PT)

3. Senador José Pimentel (PT)

Senadora Regina Sousa (PT)

4. Senador Walter Pinheiro (PT)

Senadora Angela Portela (PT)

5. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senadora Ana Amélia (PP)

6. Senador Benedito de Lira (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador João Alberto Souza (PMDB)

1. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

2. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(10)

Senador Waldemir Moka (PMDB)

3. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Dário Berger (PMDB)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

(6,10)

5. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

(12)

(6)

Senador Edison Lobão (PMDB)
Senador Otto Alencar (PSD)

6.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Senador Wilder Morais (DEM)

Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

2.

Senador Dalirio Beber (PSDB)

(13)

3.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(13)

4.

VAGO

(5,8)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)
Senador Roberto Rocha (PSB)

(1)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)
2. Senador Romário (PSB)

(9)

(9)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Marcelo Crivella (PRB)

1. Senador Vicentinho Alves (PR)

Senador Elmano Férrer (PTB)
Senador Eduardo Amorim (PSC)

2.
(3)

(1)
(2,3)

VAGO

3.

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marcelo Crivella e Elmano Férrer foram designados membros titulares; e o Senador Eduardo Amorim, como membro
suplente, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CAS (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata e Romário foram designados membros titulares; e os Senadores Vanessa Grazziotin e Roberto
Rocha, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CAS (Of. 04/2015-GLBSD).
***. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Humberto Costa, Paulo Rocha, Marta Suplicy, Regina Sousa e Angela Portela como membros
titulares; e os Senadores Paulo Paim, Gleisi Hoffmann, José Pimentel, Walter Pinheiro e Fátima Bezerra como membros suplentes, pelo Bloco de
Apoio ao Governo, para compor a CAS (Of. 7/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membro titular; e o Senador Wilder Morais, como membro suplente, pelo
Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CAS (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Lúcia Vânia e Tasso Jereissati foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para
compor a CAS (Of. 15/2015-GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular e o Senador Benedito de Lira membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CAS (Mem. 25 e 26/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores João Alberto Souza, Rose de Freitas, Waldemir Moka, Dário Berger, Sérgio Petecão e Otto Alencar foram
designados membros titulares; e os Senadores Raimundo Lira, Garibaldi Alves Filho, Romero Jucá, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria,
para compor a CAS (Of. 010/2015-GLPMDB).
1. A partir de 25.02.2015, o Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia e o Bloco Parlamentar União e Força compartilham as vagas de terceiro
titular e terceiro suplente.
2. Em 03.03.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 11/2015-BLUFOR).
3. Em 03.03.2015, o Senador Eduardo Amorim deixou a suplência e foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of.10/2015BLUFOR).
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4. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 14/2015-GLDBAG).
5. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 47/2015-GLPSDB).
6. Em 12.03.2015, o Senador Edison Lobão foi designado membro titular em substituição ao Senador Sérgio Petecão, que passou a compor a comissão
como membro suplente (Of. 53/2015-GLPMDB).
7. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Edison Lobão e Maria do Carmo Alves, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Of. nº 1/2015-CAS).
8. Em 18.03.2015, o Senador Tasso Jereissati deixou de integrar, como suplente, a CAS (Of. 80/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição ao
Senador Romário, que passou a compor a comissão como membro suplente (Of. 47/2015-GLBSD).
10. Em 14.04.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria, em substituição à Senadora Rose de Freitas, que
passou a compor a comissão como membro suplente (Of. 119/2015-GLPMDB).
11. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Paim foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta Suplicy,
que deixou de compor a Comissão (Of. 61/2015-GLDBAG).
12. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 143/2015-GLPMDB).
13. Em 19.05.2015, os Senadores Dalirio Beber e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of.
113/2015-GLPSDB).

Secretário(a): Dulcídia Ramos Calháo
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 33034608
Fax: 3303 3652
E-mail: cas@senado.gov.br
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3) COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador José Maranhão (PMDB-PB) (4)
VICE-PRESIDENTE: Senador José Pimentel (PT-CE) (5)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
(8)

Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador Walter Pinheiro (PT)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

2. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador José Pimentel (PT)

3. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

4. Senadora Angela Portela (PT)

Senador Humberto Costa (PT)

5. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Acir Gurgacz (PDT)

6. Senador Paulo Paim (PT)

Senador Benedito de Lira (PP)

7. Senador Ivo Cassol (PP)

Senador Ciro Nogueira (PP)

8. Senadora Ana Amélia (PP)

(9)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Eunício Oliveira (PMDB)

1. Senador Roberto Requião (PMDB)

Senador Edison Lobão (PMDB)

2. Senador Omar Aziz (PSD)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

Senador Romero Jucá (PMDB)

4. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senadora Simone Tebet (PMDB)

5. Senador Dário Berger (PMDB)
(6)

Senador Valdir Raupp (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB)

(11,15)

Senador José Maranhão (PMDB)

6. Senadora Rose de Freitas (PMDB)
7. Senador Sérgio Petecão (PSD)
8. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador José Agripino (DEM)

Senador José Serra (PSDB)

(13)

(7)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Ronaldo Caiado (DEM)
Senador Aécio Neves (PSDB)

(6)

(10,16)

(1,12,17)

Senador Antonio Anastasia (PSDB)

(10,16)

2. Senador Alvaro Dias (PSDB)
3. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)
4. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)
5. Senador Wilder Morais (DEM)

(2)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Senador Roberto Rocha (PSB)

2. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

3. Senador José Medeiros (PPS)

(14)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Fernando Collor (PTB)

Senador Marcelo Crivella (PRB)

2. Senador Blairo Maggi (PR)

Senador Magno Malta (PR)

3. Senador Elmano Férrer (PTB)

(20)

(18,19)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marta Suplicy, Gleisi Hoffmann, José Pimentel, Fátima Bezerra, Humberto Costa e Acir Gurgacz foram designados
membros titulares; e os Senadores Walter Pinheiro, Jorge Viana, Lindbergh Farias, Angela Portela, Zezé Perrella e Paulo Paim como membros
suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CCJ (Of. 3/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores José Agripino e Ronaldo Caiado foram designados membros titulares; e os Senadores Maria do Carmo Alves e
Wilder Morais, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CCJ (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim, Marcelo Crivella e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores Douglas
Cintra, Blairo Maggi e Elmano Férrer, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CCJ (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Antônio Carlos Valadares, Roberto Rocha e Randolfe Rodrigues foram designados membros titulares; e os
Senadores Vanessa Grazziotin, João Capiberibe e José Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para
compor a CCJ (Of. 05/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aécio Neves, Alvaro Dias e Antônio Anastasia foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio
Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira e Tasso Jereissati, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CCJ (Of. 16/2015GLPSDB).
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******. Em 02.03.2015, os Senadores Benedito de Lira e Ciro Nogueira foram designados membros titulares; e os Senadores Ivo Cassol e Ana
Amélia membros suplentes pelo Partido Progressista, para compor a CCJ (Mem. 27 a 29 e 44/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Eunício Oliveira, Edison Lobão, Ricardo Ferraço, Romero Jucá, Simone Tebet, Garibaldi Alves Filho, Luiz
Henrique e José Maranhão foram designados membros titulares; e os Senadores Roberto Requião, Omar Aziz, Valdir Raupp, Waldemir Moka, Dário
Berger, Rose de Freitas e Sérgio Petecão, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CCJ (Of. 011/2015-GLPMDB).
1. Em 27.02.2015, o Senador José Serra foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Alvaro Dias
(Of. 25/2015-GLPSDB).
2. Em 27.02.2015, o Senador Alvaro Dias foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Tasso
Jereissati (Of. 23/2015-GLPSDB).
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador José Maranhão Presidente deste colegiado (Of. 1/2015-CCJ).
5. Em 25.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador José Pimentel Vice-Presidente deste colegiado (Of. 2/2015-CCJ).
6. Em 25.03.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em substituição ao Senador Garibaldi
Alves Filho, que passa à suplência (Of. 92/2015-GLPMDB).
7. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores Aloysio Nunes Ferreira,
Alvaro Dias, Ataídes de Oliveira, Maria do Carmo Alves e Wilder Morais (Of. 87/2015-GLPSDB).
8. Em 05.05.2015, o Senador Jorge Viana foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta Suplicy,
que deixou de compor a Comissão (Of. 62/2015-GLDBAG).
9. Em 05.05.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Jorge
Viana (Of. 62/2015-GLDBAG).
10. Em 08.05.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, que ocupava vaga de suplente, foi designado membro titular pelo Bloco da Oposição, em
substituição ao Senador Aécio Neves, que deixou de compor a Comissão (Of. 108/2015-GLPSDB).
11. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
12. Em 11.05.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro titular pelo Bloco da Oposição, em substituição ao Senador José Serra, que
deixou de compor a Comissão (Of. 109/2015-GLPSDB).
13. Em 12.05.2015, o Senador Raimundo Lira foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 152/2015-GLPMDB).
14. Em 12.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia, em substituição ao Senador João
Capiberibe, que deixou de compor a Comissão (Of. 54/2015-BLSDEM).
15. Em 12.05.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 153/2015-GLPMDB).
16. Em 14.05.2015, o Senador Aécio Neves foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que passa a compor a Comissão como suplente (Of. 110/2015-GLPSDB).
17. Em 14.05.2015, o Senador José Serra foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Cássio
Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 111/2015-GLPSDB).
18. Em 08.06.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Blairo Maggi, que deixou de compor a Comissão (Of. 037/2015-BLUFOR).
19. Em 16.06.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Fernando Collor, que deixou de compor a Comissão (Of. 038/2015-BLUFOR).
20. Em 18.08.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Douglas Cintra, que deixou de compor a Comissão (Of. 059/2015-BLUFOR).

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Reuniões: Quartas-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: ccj@senado.gov.br
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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 Ofício nº 31/11-GLPSDB, de
10.02.2011,lido na sessão do Senado de 25 de fevereiro de 2011.

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 61-3303-3972
Fax: 61-3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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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

Secretário(a): Ednaldo Magalhães Siqueira
Telefone(s): 3303-3972
Fax: 3303-4315
E-mail: scomccj@senado.gov.br
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4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - CE
Número de membros: 27 titulares e 27 suplentes
PRESIDENTE: Senador Romário (PSB-RJ) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senadora Fátima Bezerra (PT-RN)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
1.

Senadora Angela Portela (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

3. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

4. Senador Walter Pinheiro (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

5. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Paulo Paim (PT)

6. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senador Ivo Cassol (PP)

VAGO

(8)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

(4)

7. Senador Ciro Nogueira (PP)

Senador Gladson Cameli (PP)

8. Senadora Ana Amélia (PP)

(5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Simone Tebet (PMDB)

1. Senador Raimundo Lira (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2. Senador Roberto Requião (PMDB)

Senador João Alberto Souza (PMDB)

3. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

4. Senador Hélio José (PSD)

Senador Otto Alencar (PSD)

5. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)
(3)

Senador Dário Berger (PMDB)

Senador Jader Barbalho (PMDB)

(7)

(9)

6.
7.
8.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

1. Senador José Agripino (DEM)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador Ronaldo Caiado (DEM)

Senador Alvaro Dias (PSDB)

3. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Antonio Anastasia (PSDB)

4. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Senador Dalirio Beber (PSDB)

5.

(6,10)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1. Senador Antonio Carlos Valadares (PSB)

Senador Romário (PSB)

2. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

Senador Roberto Rocha (PSB)

3. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Blairo Maggi (PR)

1.

Senador Eduardo Amorim (PSC)

2.

Senador Douglas Cintra (PTB)

3.

Notas:
*. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Fátima Bezerra, Ângela Portela, Donizeti Nogueira, Cristovam Buarque, Lasier Martins e Paulo
Paim como membros titulares; e os Senadores Marta Suplicy, Regina Sousa, José Pimentel, Walter Pinheiro, Telmário Mota e Lindbergh Farias como
membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CE (Of. 5/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Maria do Carmo Alves e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores José Agripino e
Ronaldo Caiado, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Blairo Maggi, Eduardo Amorim e Douglas Cintra foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar
União e Força, para compor a CE (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata, Romário e Roberto Rocha foram designados membros titulares; e os Senadores Antônio Carlos
Valadares, Randolfe Rodrigues e Fernando Bezerra, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CE
(Of. 06/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Simone Tebet, Sandra Braga, João Alberto Souza, Rose de Freitas e Otto Alencar foram designados membros
titulares; e os Senadores Raimundo Lira, Roberto Requião, Ricardo Ferraço e Hélio José, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para
compor a CE (Of. 13/2015-GLPMDB).
Secretaria Legislativa do Senado Federal (55 61 3303-4554 / 3303-2059)
http://www.senado.leg.br/ordiasf

302 Terça-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2015

******. Em 26.02.2015, os Senadores Alvaro Dias, Antônio Anastasia e Lúcia Vânia foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio
Nunes Ferreira e Ataídes Oliveira, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CE (Of. 17/2015-GLPSDB).
*******. Em 02.03.2015, os Senadores Ivo Cassol e Benedito de Lira foram designados membros titulares; e os Senadores Ciro Nogueira e Ana
Amélia, como membros suplentes, pelo PP, para compor a CE (Memorandos nos. 30, 31, 32 e 47/2015-GLDPP).
1. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Romário e Fátima Bezerra, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste colegiado
(Of. 1/2015-CE).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 04.03.2015, o Senador Dário Berger foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 34/2015-GLPMDB).
4. Em 06.03.2015, o Senador Zezé Perrella foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
José Pimentel (Of. 21/2015-GLDBAG).
5. Em 17.03.2015, o Senador Galdson Cameli foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Benedito de
Lira(Of. 36/2015-GLDBAG).
6. Em 24.03.2015, vago em virtude de a Senadora Lúcia Vânia ter deixado de integrar a Comissão (Of. 86/2015 - GLPSDB).
7. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 120/2015-GLPMDB).
8. Em 05.05.2015, vago em virtude de a Senadora Marta Suplicy ter deixado de integrar a Comissão (Of. 64/2015-GLDBAG).
9. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 145/2015-GLPMDB).
10. Em 19.05.2015, o Senador Dalirio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 114/2015-GLPSDB).
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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.
(Requerimento Da Comissão De Educação 26, de 2000)
Número de membros: 12 titulares e 12 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 3311-3498
Fax: 3311-3121
E-mail: julioric@senado.gov.br
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4.2) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
Finalidade: Requer a criação da Subcomissão Permanente denominada Bancada do Livro, que por
meio de audiências públicas, depoimentos de autoridades, diligências, ou outro meio regimental, possa
analisar os problemas que envolvem a autoria, editoração, publicação e distribuição de livros no país,
o sistema brasileiro de bibliotecas, a importação e exportação de livros, direitos autorais, e quaisquer
outros assuntos relacionados com o livro.
(Requerimento Da Comissão De Educação 1, de 2002)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 311-3498/4604/2
Fax: 311-3121/1319
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4.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE DESPORTOS
Finalidade: Requer seja criada, no âmbito da Comissão de Educação, uma Subcomissão de Desportos,
de caráter permanente, destinada a apreciar programas, planos e políticas governamentais instituídas para
o setor desportivo no País.
(Requerimento 811, de 2001)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Júlio Ricardo Borges Linhares
Telefone(s): 311-3498/4604
Fax: 311-3121/1319
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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 Otto Alencar (PSD-BA) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Reguffe (PDT)

3. Senador Acir Gurgacz (PDT)

Senador Paulo Rocha (PT)

4. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador Ivo Cassol (PP)

5. Senador Benedito de Lira (PP)

(7)
(5)

(3)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB)
(9)

Senador Otto Alencar (PSD)

2. Senador Romero Jucá (PMDB)
3.

VAGO

(10)

4. Senadora Sandra Braga (PMDB)

(6)

5.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )

(8)

Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Alvaro Dias (PSDB)

Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

2. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1. Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

Senador João Capiberibe (PSB)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Blairo Maggi (PR)

Senador Douglas Cintra (PTB)

2. Senador Fernando Collor (PTB)

(4)
(11)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular e o Senador Davi Alcolumbre como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CMA (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Jorge Viana, Donizeti Nogueira, Reguffe e Paulo Rocha foram designados membros titulares; e os Senadores
Humberto Costa, Regina Souza e Lasier Martins, membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CMA (Of. 10/2015GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim e Douglas Cintra foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força,
para compor a CMA (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e o Senador Fernando Bezerro, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CMA (Of. 10/2015-GLBSD).
*****. Em 25.02.2015, os Senadores Lídice da Mata e João Capiberibe foram designados membros titulares; e os Senadores Vanessa Grazziotin e
Roberto Rocha, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CMA (Of. 08/2015-GLBSD).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Ataídes Oliveira e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares; e os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e
Alvaro Dias como membros suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CMA (Of. 24/2015-GLPSDB).
*******. Em 26.02.2015, os Senadores Valdir Raupp, Sandra Braga e Otto Alencar foram designados membros titulares; e os Senadores João Alberto
Souza, Romero Jucá e Luiz Henrique membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CMA (Of. 16/2015-GLPMDB).
********. Em 26.02.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro titular, pelo PP, para compor a CMA (Of. 37/2015-GLDPP).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Otto Alencar e Ataídes Oliveira, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Mem. nº 1/2015-CMA).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 04.03.2015 o Senador Benedito de Lira foi indicado membro suplente pelo PP (Memo. nº 52/2015-GLDPP).
4. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
5. Em 17.03.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo(Of. 31/2015-GLDBAG).
6. Em 17.03.2015, a Senadora Sandra Braga foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria, deixando de compor a Comissão como membro
titular (Of. 36/2015-GLPMDB).
7. Em 24.03.2015, o Senador Acir Gurgacz foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Lasier
Martins (Of. 38/2015-GLDBAG).
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8. Em 31.03.2015, os membros suplentes do Bloco Parlamentar da Oposição passam a ocupar a seguinte ordem: Senadores Alvaro Dias, Aloysio
Nunes Ferreira e Davi Alcolumbre (Of. 90/2015-GLPSDB).
9. Em 14.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 122/2015-GLPMDB).
10. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
11. Em 23.06.2015, o Senador Fernando Collor foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 42/2015-BLUFOR).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 8:30 horas Telefone(s): 61 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: cma@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.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 38, de 2009)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes
Designação: 15/04/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Jorge Viana (PT)

1.

Senador Reguffe (PDT)

2.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

1. Senador Roberto Rocha (PSB)

(1)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1.

Notas:
1. Em 12.05.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Socialismo e Democracia (Mem. 30/2015-CMA).
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Jorge Viana e Reguffe, pelo Bloco de Apoio ao Governo; Valdir Raupp e Sandra
Braga, pelo Bloco da Maioria; Aloysio Nunes Ferreira, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; João Capiberibe, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia; e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força, na Subcomissão (Mem. 24/2015/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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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.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 48, de 2009)
Número de membros: 9 titulares e 9 suplentes
Designação: 15/04/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Donizeti Nogueira (PT)

1. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senadora Regina Sousa (PT)

2.

Senador Ivo Cassol (PP)

3.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Senador João Alberto Souza (PMDB)

2.

VAGO

(1)

3.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Lídice da Mata (PSB)

1.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1.

Notas:
1. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Donizeti Nogueira, Regina Sousa e Ivo Cassol, pelo Bloco de Apoio ao Governo;
Valdir Raupp, João Alberto Souza e Luiz Henrique, pelo Bloco da Maioria; Ronaldo Caiado, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; Lídice da Mata,
pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia; e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força. Foi designado ainda como suplente o
Senador Delcídio Amaral, pelo Bloco de Apoio ao Governo, na Subcomissão (Mem. 23/2015/CMA).

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 nº 20, de 2010, com o obejtivo de acompanhar a execução
das obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 20, de 2010)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Delcídio do Amaral (PT-MS)
RELATOR: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (2)

(2)

Designação: 15/04/2015
Instalação: 13/05/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Delcídio do Amaral (PT)

(5)

1. Senador Paulo Rocha (PT)

(1,5)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1. Senador Ivo Cassol (PP)

(4)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

1. Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

(3)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Notas:
1. Em 12.05.2015, o Senador Delcídio do Amaral foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Mem. 30/2015-CMA).
2. Em 13.05.2015, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Flexa Ribeiro, Delcídio do Amaral e Paulo Rocha, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste Colegiado (Of. 31/2015-CMA).
3. Em 19.05.2015, o Senador Aloysio Nunes Ferreira foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Mem. 33/2015-CMA).
4. Em 19.05.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Maioria (Mem. 33/2015-CMA).
5. Em 19.05.2015, o Senador Delcídio Amaral foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Paulo
Rocha, que passou a compor a comissão como membro suplente (Mem. 33/2015-CMA).
*. Em 15.04.2015, foram designados como titulares os Senadores Paulo Rocha, pelo Bloco de Apoio ao Governo, Valdir Raupp, pelo Bloco da
Maioria, Flexa Ribeiro, pelo Bloco Parlamentar da Oposição, Vanessa Grazziotin, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia e Douglas Cintra,
pelo Bloco Parlamentar União e Força. Foram designados ainda como suplentes os Senadores Lídice da Mata, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e
Democracia e Eduardo Amorim, pelo Bloco Parlamentar União e Força (Memo. 25/2015-CMA).
**. Em 15.04.2015, a CMA reunida aprovou o RMA nº 5, de 2015, que reativa esta Subcomissão, com cinco vagas para membros titulares e igual
número de suplentes.

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Telefone(s): 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: scomcma@senado.gov.br
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5.4) SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS INACABADAS
Finalidade: Acompanhamento e fiscalização de obras inacabadas.
(Requerimento Da Comissão Meio Ambiente, Defesa Do Cons., Fisc. E Contr 6, de 2015)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes
PRESIDENTE: Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Valdir Raupp (PMDB-RO)
RELATOR: Senador Douglas Cintra (PTB-PE) (1)

(1)

Designação: 06/05/2015
Instalação: 20/05/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Donizeti Nogueira (PT)

1.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ataídes Oliveira (PSDB)

1.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Roberto Rocha (PSB)

1.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Douglas Cintra (PTB)

1.

Notas:
1. Em 20.05.2015, a Subcomissão reunida elegeu os Senadores Ataídes Oliveira, Valdir Raupp e Douglas Cintra, respectivamente, Presidente, VicePresidente e Relator deste colegiado (Mem. 34/2015-CMA).
*. Em 06.05.2015, foram designados como titulares os Senadores Donizeti Nogueira, pelo Bloco de Apoio ao Governo; Valdir Raupp, pelo Bloco da
Maioria; Ataídes Oliveira, pelo Bloco Parlamentar da Oposição; Roberto Rocha, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia; e Douglas Cintra,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, na Subcomissão (Mem. 28/2015/CMA).

Secretário(a): Raymundo Franco Diniz
Reuniões: Terças-Feiras 8:30 horas Telefone(s): 61 3303-3519
Fax: 3303-1060
E-mail: cma@senado.gov.br
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6) COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CDH
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Capiberibe (PSB-AP)

(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (4)
Senador Paulo Paim (PT)

1. Senador Lindbergh Farias (PT)

Senadora Regina Sousa (PT)
Senadora Angela Portela (PT)

2. Senadora Ana Amélia (PP)
(8)

3. Senador Telmário Mota (PDT)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

(3)

4. Senador Cristovam Buarque (PDT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)
Senador Benedito de Lira (PP)

(8,10,14)

(2)

5. Senador Humberto Costa (PT)
(14)

6.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Dário Berger (PMDB)

1. Senadora Simone Tebet (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

2. Senador Sérgio Petecão (PSD)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)
Senador Omar Aziz (PSD)

(7,12)

(12)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

3. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

(9)

4.
(13)

5.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB)
Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

(11)

2.

(11)

Senador Cássio Cunha Lima (PSDB)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM)
3.

(11)

4.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

1. Senador Romário (PSB)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

2. Senador José Medeiros (PPS)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Magno Malta (PR)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Vicentinho Alves (PR)

2.

(5)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Magno Malta e Vicentinho Alves foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força, para
compor a CDH (Of. 04/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, os Senadores João Capiberibe e Randolfe Rodrigues foram designados membros titulares; e os Senadores Romário e José
Medeiros, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CDH (Of. 11/2015-GLBSD).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Paulo Paim, Regina Sousa, Marta Suplicy, Fátima Bezerra e Donizeti Nogueira foram designados membros
titulares; e os Senadores Lindbergh Farias, Angela Portela, Lasier Martins, Reguffe e Humberto Costa como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio
ao Governo, para compor a CDH (Of. 9/2015-GLDBAG).
****. Em 25.02.2015, a Senadora Maria do Carmo Alves foi designada membros titular; e o Senador Davia Alcolumbre, como suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CDH (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Dário Berger, Hélio José e José Maranhão foram designados membros titulares; e os Senadores Simone Tebet e
Sérgio Petecão como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CDH (Of. 14/2015-GLPMDB).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Paulo Paim Presidente deste colegiado (Of. nº 017/2015-CDH).
2. Em 03.03.2015, o Senador Cristovam Buarque foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador
Reguffe (Of.15/2015).
3. Em 03.03.2015, o Senador Telmário Mota foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Lasier
Martins (Of.16/2015).
4. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
5. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CDH (Of.
14/2015-BLUFOR).
6. Em 24.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador João Capiberibe Vice-Presidente deste colegiado (Of. nº 24/2015-CDH).
7. Em 08.04.2015, vago em virtude de o Senador José Maranhão ter deixado de compor a Comissão (Of. 104/2015-GLPMDB).
8. Em 05.05.2015, a Senadora Angela Portela foi designada membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição à Senadora Marta
Suplicy, que deixou de compor a Comissão (Of. 63/2015-GLDBAG).
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9. Em 06.05.2015, a Senadora Marta Suplicy foi designada membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 144/2015-GLPMDB).
10. Em 27.05.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 72/2015-GLDBAG).
11. Em 28.05.2015, os Senadores Ataídes Oliveira, Flexa Ribeiro e Cássio Cunha Lima foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar
da Oposição (Of. 116/2015-GLPSDB).
12. Em 29.05.2015, os Senadores Rose de Freitas e Omar Aziz foram designados membros titulares pelo Bloco da Maioria (Of. 165/2015-GLPMDB).
13. Em 03.06.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 174/2015-GLPMDB).
14. Em 14.07.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Benedito de
Lira, que passou a compor a comissão como membro titular (Of. 92/2015-GLDBAG).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-4251
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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6.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER
Finalidade: Subcomissão criada pelo RCH nº 76/2007, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação
Participativa, com o objetivo de acompanhar as ações em Defesa da Mulher.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 76, de 2007)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.2) 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.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 7, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Telefone(s): 3303-4251/3303-2005
Fax: 3303-4646
E-mail: scomcdh@senado.gov.br
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6.3) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO
Finalidade: Acompanhar a conclusão e as recomendações do relatório da Comissão Nacional da
Verdade.
(Requerimento Comissão De Direitos Humanos E Legislação Participativa 18, de 2015)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Cristovam Buarque (PDT)

1. Senadora Marta Suplicy (S/Partido)

Senadora Regina Sousa (PT)

2. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Hélio José (PSD)

1. Senador Dário Berger (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador João Capiberibe (PSB)

(1)

1. Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

Notas:
1. Vaga compartilhada entre os Blocos Parlamentares Socialismo e Democracia e União e Força (Of. nº 34/2015 - CDH).
*. Em 14.04.2015, os Senadores Cristovam Buarque e Regina Souza foram designados membros titulares; e as Senadoras Marta Suplicy e Fátima
Bezerra, membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. nº 34/2015 - CDH).
**. Em 14.04.2015, o Senador João Capiberibe foi designado membro titular; e o Senador Randolfe Rodrigues, membro suplente, em vaga
compartilhada entre os Blocos Socialismo e Democracia e União e Força (Of. nº 34/2015 - CDH).
***. Em 14.04.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular; e o Senador Dário Berger, membro suplente, pelo Bloco da Maioria (Of. nº
34/2015 - CDH).
****. Em 14.04.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular; e a Senadora Maria do Carmo Alves, membro suplente, pelo Bloco
da Oposição (Of. nº 34/2015 - CDH).

Secretário(a): Mariana Borges Frizzera Paiva Lyrio
Reuniões: Quartas-Feiras 11:30 horas Telefone(s): 61 3303-4251
Fax: 3303-4646
E-mail: cdh@senado.gov.br
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7) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL - CRE
Número de membros: 19 titulares e 19 suplentes
PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
VICE-PRESIDENTE: Senador Luiz Henrique (PMDB-SC)

(3)
(3)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
Senador Jorge Viana (PT)

1. Senador José Pimentel (PT)

Senador Lindbergh Farias (PT)

2. Senador Telmário Mota (PDT)

Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

3. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

4. Senador Humberto Costa (PT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

5.

Senadora Ana Amélia (PP)

6. Senador Benedito de Lira (PP)

VAGO

(9)
(6)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Edison Lobão (PMDB)

1. Senador João Alberto Souza (PMDB)

Senador Roberto Requião (PMDB)
Senador Sérgio Petecão (PSD)

(10,11)

2. Senador Raimundo Lira (PMDB)
3. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Eunício Oliveira (PMDB)

4. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

5. Senador Hélio José (PSD)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador José Agripino (DEM)

1. Senador Ronaldo Caiado (DEM)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

Senador Tasso Jereissati (PSDB)

3. Senador José Serra (PSDB)

Senador Paulo Bauer (PSDB)

(2)

(4,7)

4. Senador Antonio Anastasia (PSDB)

(2,5,8)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senador João Capiberibe (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

2. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Eduardo Amorim (PSC)

1. Senador Marcelo Crivella (PRB)

Senador Magno Malta (PR)

2. Senador Wellington Fagundes (PR)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador José Agripino foi designado membro titular e o Senador Ronaldo Caiado, como suplente pelo Bloco Parlamentar da
Oposição, para compor a CRE (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Jorge Viana, Lindbergh Farias, Gleisi Hoffmann, Lasier Martins e Cristovam Buarque como
membros titulares; e os Senadores José Pimentel, Telmário Mota, Delcídio do Amaral, Humberto Costa e Marta Suplicy como membros suplentes,
pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CRE (Of. 8/2015-GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim e Magno Malta foram designados membros titulares; e os Senadores Marcelo Crivella e
Wellington Fagundes, como membros suplentes pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CRE (Of. 04/2015-BLUFOR).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Fernando Bezerra e Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e os Senadores João Capiberibe e
Lídice da Mata, como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CRE (Of. 9/2015-GLBSD).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Antônio Anastasia e Paulo Bauer foram designados membros titulares; e os Senadores
Flexa Ribeiro, José Serra e Tasso Jereissati, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CRE (Of. 20/2015-GLPSDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular e o Senador Ciro Nogueira membro suplente pelo Partido Progressista,
para compor a CRE (Mem. 35 e 36/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Edison Lobão, Roberto Requião, Luiz Henrique, Eunício Oliveira e Ricardo Ferraço foram designados
membros titulares; e os Senadores João Alberto Souza, Raimundo Lira, Valdir Raupp, Romero Jucá e Hélio José, como membros suplentes, pelo
Bloco da Maioria, para compor a CRE (Of. 018/2015-GLPMDB).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antônio
Anastasia, que passou a ocupar vaga de membro suplente (Of. 45/2015-GLPSDB).
3. Em 10.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Luiz Henrique, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
deste colegiado (Of. nº 1/2015-CRE).
4. Em 13.03.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Paulo
Bauer (Of. 62/2015-GLPSDB).
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5. Em 13.03.2015, o Senador Cássio Cunha Lima foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Antonio Anastasia (Of. 63/2015-GLPSDB).
6. Em 17.03.2015, o Senador Benedito de Lira foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Ciro
Nogueira(Of. 35/2015-GLDBAG).
7. Em 05.05.2015, o Senador Paulo Bauer foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador Antonio
Anastasia (Of. 106/2015-GLPSDB).
8. Em 05.05.2015, o Senador Antonio Anastasia foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em substituição ao Senador
Cássio Cunha Lima, que deixou de compor a Comissão (Of. 105/2015-GLPSDB).
9. Em 05.05.2015, vago em virtude de a Senadora Marta Suplicy ter deixado de compor a Comissão (Of. 66/2015-GLDBAG).
10. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
11. Em 07.07.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria, em vaga existente (Of. 186/2015GLPMDB).

Secretário(a): José Alexandre Girão Mota da Silva
Reuniões: Quintas-Feiras 10:00 horas Telefone(s): 61 3303-3496
Fax: 3303-3546
E-mail: cre@senado.gov.br
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8) COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - CI
Número de membros: 23 titulares e 23 suplentes
PRESIDENTE: Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)
VICE-PRESIDENTE: Senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES)

(6)
(6)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Delcídio do Amaral (PT)

1. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

2. Senadora Angela Portela (PT)

Senador Lasier Martins (PDT)

3. Senador José Pimentel (PT)

Senador Acir Gurgacz (PDT)

4. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Telmário Mota (PDT)

5. Senador Gladson Cameli (PP)

Senador Ciro Nogueira (PP)

6. Senador Ivo Cassol (PP)

(5)

(10,13)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

1. Senador Edison Lobão (PMDB)

Senadora Sandra Braga (PMDB)

2. Senador Waldemir Moka (PMDB)

Senador Valdir Raupp (PMDB)

3. Senador Dário Berger (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

(7,8)

4. Senador Eunício Oliveira (PMDB)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

(4)

5. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

6. Senador Sérgio Petecão (PSD)

(4,9)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senador Davi Alcolumbre (DEM)

Senador Wilder Morais (DEM)

2. Senador José Agripino (DEM)

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3.

Senador Paulo Bauer (PSDB)
Senador Dalirio Beber (PSDB)

4.
(11)

5.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

1. Senador Roberto Rocha (PSB)

Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB)

2.
3.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Blairo Maggi (PR)

1. Senador Douglas Cintra (PTB)

(3)

Senador Wellington Fagundes (PR)

2. Senador Elmano Férrer (PTB)

Senador Vicentinho Alves (PR)

3. Senador Eduardo Amorim (PSC)

(12)

(1,12)
(3)

Notas:
*. Em 25.02.2015, foram designados os Senadores Delcídio do Amaral, Walter Pinheiro, Lasier Martins, Acir Gurgacz e Telmário Mota como
membros titulares; e os Senadores Jorge Viana, Ângela Portela, José Pimentel, Paulo Rocha e Cristovam Buarque como membros suplentes, pelo
Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CI (Of. 6/2015-GLDBAG).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Eduardo Amorim, Wellington Fagundes e Elmano Férrer foram designados membros titulares; e o Senador Douglas
Cintra pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CI (Of. 04/2015-BLUFOR).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Fernando Bezerra e Vanessa Grazziotin foram designados membros titulares; e o Senador Roberto Rocha, como
membro suplente, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CI (Of. 07/2015-GLBSD).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais foram designados membros titulares; e os Senadores Davi Alcolumbre e José
Agripino, como suplentes pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CI (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Flexa Ribeiro e Paulo Bauer foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para
compor a CI (Ofs. 21/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, o Senador Gladson Camelli foi designado membro titular e o Senador Ivo Cassol como membro suplente, pelo PP, para
compor a CI (Memorandos nos. 33 e 34/2015-GLDPP).
*******. Em 04.03.2015, os Senadores Garibaldi Alves Filho, Sandra Braga, Valdir Raupp, Fernando Ribeiro, Rose de Freitas e Hélio José foram
designados membros titulares; e os Senadores Edison Lobão, Waldemir Moka, Dário Berger, Eunício Oliveira e Romero Jucá, como membros
suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CI (Of. 020/2015-GLPMDB).
1. Em 03.03.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. nº 12/2015-BLUFOR).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
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3. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador Eduardo
Amorim que passa a ocupar vaga de suplente (Ofs. 13 e 14/2015-BLUFOR).
4. Em 10.03.2015, o Senador Ricardo Ferraço foi designado membro titular em substituição à Senadora Rose de Freitas, que passa a compor a
comissão como membro suplente (Of. 52/2015-GLPMDB).
5. Em 17.03.2015, o Senador Ciro Nogueira foi designado membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Gladson
Cameli (Of. 34/2015-GLDBAG).
6. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Garibaldi Alves Filho e Ricardo Ferraço, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
deste Colegiado (Of. 01/2015-CI).
7. Em 07.04.2015, vago em virtude de o Senador Fernando Ribeiro não exercer mais o mandato devido ao retorno do titular, Senador Jader Barbalho.
8. Em 14.04.2015, a Senadora Rose de Freitas foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 118/2015-GLPMDB).
9. Em 04.05.2015, o Senador Sérgio Petecão foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 137/2015-GLPMDB).
10. Em 05.05.2015, vago em virtude de o Senador Cristovam Buarque ter deixado de compor a Comissão (Of. 60/2015 - GLDBAG).
11. Em 16.07.2015, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 141/2015-GLPSDB).
12. Em 05.08.2015, o Senador Vicentinho Alves foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, em substituição ao Senador
Elmano Férrer, que passa a ocupar vaga de suplente (Ofs. 55 e 56/2015-BLUFOR).
13. Em 17.08.2015, o Senador Gladson Cameli foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 104/2015-GLDBAG).

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@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 acompanhar a implementação do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 6, de 2007)
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.2) 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.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 8, de 2012)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
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8.3) 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 Infraestrutura 20, de 2013)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: scomci@senado.gov.br
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8.4) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR
DE MINERAÇÃO
Finalidade: Subcomissão criada pelo RQI nº 24/2015, da Comissão de Serviços de Infraestrutura,
destinada ao estudo e acompanhamento do setor de mineração no Brasil.
(Requerimento Da Comissão De Serviços De Infraestrutura 24, de 2015)
Número de membros: 3 titulares e 3 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wilder Morais (DEM-GO) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Sérgio Petecão (PSD-AC)

(1)

Designação: 20/05/2015
Instalação: 10/06/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador Sérgio Petecão (PSD)

1. Senador Walter Pinheiro (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Hélio José (PSD)

1. Senador Valdir Raupp (PMDB)

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM)

1. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

Notas:
1. Em 10.06.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Wilder Morais e Sérgio Petecão, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
Colegiado (Of. 20/2015-CI).
2. Em 10.06.2015, o Senador Valdir Raupp foi designado, nos termos do art. 89, IV, do RISF, membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 20/2015CI).
*. Em 20.05.2015, foram designados como titulares os Senadores Sérgio Peteção, pelo Bloco de Apoio ao Governo, Hélio José, pelo Bloco da
Maioria, Wilder Morais, pelo Bloco Parlamentar da Oposição. Foram designados ainda como suplentes os Senadores Walter Pinheiro, pelo Bloco de
Apoio ao Governo e Flexa Ribeiro, pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 16/2015-CI).

Secretário(a): Thales Roberto Furtado Morais
Telefone(s): 61 3303-4607
Fax: 61 3303-3286
E-mail: ci@senado.gov.br
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9) COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA)

(8)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senador José Pimentel (PT)

1. Senador Donizeti Nogueira (PT)

Senador Paulo Rocha (PT)

2. Senadora Regina Sousa (PT)

Senador Humberto Costa (PT)

3. Senadora Fátima Bezerra (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

4.

Senador Gladson Cameli (PP)

5. Senador Ciro Nogueira (PP)

VAGO

(1,10)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Simone Tebet (PMDB)
Senador Jader Barbalho (PMDB)

1. Senadora Sandra Braga (PMDB)
(11,12)

Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

2. Senador Hélio José (PSD)

(7,15)

3. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

Senador João Alberto Souza (PMDB)

(7)

4. Senador Romero Jucá (PMDB)
5. Senador Dário Berger (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)
Senador Dalirio Beber (PSDB)
Senador Ronaldo Caiado (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)

(5,16)
(6,13,17)

2. Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)
3. Senador Tasso Jereissati (PSDB)

(9)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)

Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

2. Senadora Lídice da Mata (PSB)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Elmano Férrer (PTB)

2. Senador Douglas Cintra (PTB)

(4)

(14)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e os Senadores Fernando Bezerra e Lídice da Mata, como membros
suplentes, pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CDR (Of. 12/2015-GLBSD).
**. Em 25.02.2015, os Senadores José Pimentel, Paulo Rocha, Humberto Costa e Walter Pinheiro foram designados membros titulares; e os Senadores
Donizeti Nogueira, Regina Sousa, Fátima Bezerra e Telmário Mota, como membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CDR
(Of. 12/2015-GLDBAG).
***. Em 25.02.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular e a Senadora Maria do Carmo Alves como membro suplente pelo
Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CDR (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Wellington Fagundes e Elmano Férrer foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e
Força, para compor a CDR (Of. 4/2015-BLUFOR).
*****. Em 26.02.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CDR (Of.
22/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Simone Tebet, José Maranhão e Ricardo Ferraço foram designados membros titulares; e os Senadores Sandra
Braga, João Alberto Souza, Garibaldi Alves Filho, Romero Jucá e Dário Berger como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CDR
(Of. 15/2015-GLPMDB).
*******. Em 02.03.2015, o Senador Gladson Camelli foi designado membro titular, e o Senador Ciro Nogueira como membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CDR (Mem. 38 e 39/2015-GLDPP).
********. Em 03.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CDR
(Of. 18/2015-GLBSD).
1. Em 03.03.2015, o Senador Lasier Martins foi designado membro suplente pelo Bloco de Apoio ao Governo, em substituição ao Senador Telmário
Mota (Of. 17/2015-GLDBAG)
2. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Davi Alcolumbre Presidente deste colegiado (Of. 115/2015-CDR).
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG)
4. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CDR (Of.
14/2015-BLUFOR).
5. Em 06.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 46/2015-GLPSDB).
6. Em 06.03.2015, o Senador Antônio Anastasia foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 50/2015-GLPSDB).
7. Em 12.03.2015, o Senador João Alberto Souza deixa a suplência e passa a ser membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 56/2015-GLPMDB)
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8. Em 18.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador João Alberto Souza Vice-Presidente deste colegiado (Of. 153/2015-CDR).
9. Em 19.03.2015, o Senador Tasso Jereissati foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, deixando de compor a Comissão
como membro titular (Of. 83/2015-GLPSDB).
10. Em 26.03.2015, vago em virtude do Senador Lasier Martins ter deixado de compor a comissão (Of. 43/2015-GLDBAG).
11. Em 08.04.2015, vago em virtude de o Senador José Maranhão ter deixado de compor a Comissão (Of. 105/2015-GLPMDB).
12. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 126/2015-GLPMDB).
13. Em 26.05.2015, vago em virtude de o Senador Antonio Anastasia ter deixado de compor a Comissão (Of. 113/2015-GLPSDB).
14. Em 30.06.2015, o Senador Douglas Cintra foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 44/2015-BLUFOR).
15. Em 09.07.2015, o Senador Hélio José foi designado membro suplente pelo Bloco da Maioria (Of. 192/2015-GLPMDB).
16. Em 16.07.2015, o Senador Dalírio Beber foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 142/2015-GLPSDB).
17. Em 18.08.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição, em vaga cedida pelo PSDB ao
Democratas (Ofs. 157/2015-GLPSDB e 78/2015-GLDEM).

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Reuniões: Quartas-Feiras 9:00 horas Telefone(s): 61 3303-4282
Fax: 3303-1627
E-mail: cdr@senado.gov.br
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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.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 2, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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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.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 1, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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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.
(Requerimento Da Comissão De Desenvolvimento Regional E Turismo 5, de 2011)
Número de membros: 5 titulares e 5 suplentes

Secretário(a): Marcus Guevara Sousa de Carvalho
Telefone(s): 3303-4282
Fax: 3303-1627
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10) COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senadora Ana Amélia (PP-RS) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)

(1)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (2)
Senador Acir Gurgacz (PDT)

1. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Donizeti Nogueira (PT)

2. Senador Lasier Martins (PDT)

Senador Zeze Perrella (PDT)

3.

Senador Delcídio do Amaral (PT)

4.

Senadora Ana Amélia (PP)

5. Senador Benedito de Lira (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Waldemir Moka (PMDB)

1. Senador José Maranhão (PMDB)

Senadora Rose de Freitas (PMDB)

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)

Senador Dário Berger (PMDB)

3. Senador Romero Jucá (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

4. Senador Ricardo Ferraço (PMDB)

Senador Jader Barbalho (PMDB)

(4)

5. Senador Hélio José (PSD)

(5,6)

(6)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Ronaldo Caiado (DEM)
VAGO

1. Senador Wilder Morais (DEM)

(3,7)

2. Senador Flexa Ribeiro (PSDB)
3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

1.
(7)

2.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Douglas Cintra (PTB)

Senador Blairo Maggi (PR)

2. Senador Elmano Férrer (PTB)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Ronaldo Caiado foi designado membro titular e o Senador Wilder Morais como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CRA (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, os Senadores Wellington Fagundes e Blairo Maggi foram designados membros titulares; e os Senadores Douglas Cintra e Elmano
Férrer como membros suplentes, pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CRA (Of. 4/2015-BLUFOR).
***. Em 25.02.2015, os Senadores Acir Gurgacz, Donizeti Nogueira, Zezé Perrella e Delcídio do Amaral foram designados membros titulares; e os
Senadores Paulo Rocha e Lasier Martins como membros suplentes, pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CRA (Of. 11/2015-GLDBAG).
****. Em 26.02.2015, o Senador Flexa Ribeiro foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar da Oposição, para compor a CRA (Ofs.
18/2015-GLPSDB).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Waldemir Moka, Rose de Freitas, Dário Berger e Sérgio Petecão foram designados membros titulares; e os
Senadores José Maranhão, Valdir Raupp, Romero Jucá e Luiz Henrique membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CRA (Of. 17/2015GLPMDB).
******. Em 02.03.2015, a Senadora Ana Amélia foi designada membro titular; e o Senador Benedito de Lira, como membro suplente, pelo PP, para
compor a CRA (Memorandos nos. 40 e 41/2015-GLDPP).
*******. Em 03.03.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular, pelo Bloco Socialismo e Democracia, para compor a CRA (Of.
14/2015-GLBSD).
1. Em 04.03.2015, a Comissão reunida elegeu os Senadores Ana Amélia e Acir Gurgacz, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente deste
colegiado (Of. 10/2015-CRA).
2. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
3. Em 06.03.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar da Oposição (Of. 48/2015-GLPSDB).
4. Em 23.04.2015, o Senador Jader Barbalho foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 127/2015-GLPMDB).
5. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
6. Em 24.06.2015, os Senadores Ricardo Ferraço e Hélio José foram designados membros suplentes pelo Bloco da Maioria (Of. 179/2015-GLPMDB).
7. Em 09.07.2015, a Senadora Lúcia Vânia deixa de integrar a Comissão como membro titular pelo Bloco da Oposição e passa a integrar como
membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 140/15-GLPSDB e Memo. 63/2015-GLBSD).
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10.1) SUBCOMISSÃO PERMANENTE DOS BIOCOMBUSTÍVEIS
Finalidade: REQUERIMENTO nº 3, DE 2007 ? CRA, que requer a criação, no âmbito da Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, de Subcomissão Permanente dos Biocombustíveis, com 7 membros
titulares e mesmo número de suplentes, com o objetivo de acompanhar o impacto e as perspectivas, para
o setor agrícola brasileiro, da produção mundial de biocombustíveis.
Número de membros: 7 titulares e 7 suplentes

Secretário(a): Marcello Varella
Telefone(s): 3311-3506/3321
Fax: 3311-1017
E-mail: scomcra@senado.gov.br
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11) COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT
Número de membros: 17 titulares e 17 suplentes
PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF) (1)
VICE-PRESIDENTE: Senador Hélio José (PSD-DF) (7)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (3)
Senador Cristovam Buarque (PDT)

1. Senador Zeze Perrella (PDT)

Senador Lasier Martins (PDT)

2. Senador Jorge Viana (PT)

Senador Walter Pinheiro (PT)

3. Senador Delcídio do Amaral (PT)

Senadora Angela Portela (PT)

4. Senador Telmário Mota (PDT)

Senador Ivo Cassol (PP)

5. Senador Gladson Cameli (PP)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador Valdir Raupp (PMDB)

1. Senadora Sandra Braga (PMDB)

Senador João Alberto Souza (PMDB)

2. Senador Edison Lobão (PMDB)

Senador Sérgio Petecão (PSD)

3.

Senador Omar Aziz (PSD)

(5)

4. Senadora Rose de Freitas (PMDB)

Senador Hélio José (PSD)

(6)

5.

VAGO

(8)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Davi Alcolumbre (DEM)

1. Senador José Agripino (DEM)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)

2.

Senador Flexa Ribeiro (PSDB)

3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)
Senador Randolfe Rodrigues (PSOL)

1. Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB)
(2)

2. Senador Roberto Rocha (PSB)

(9)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Marcelo Crivella (PRB)

1. Senador Eduardo Amorim (PSC)

Senador Vicentinho Alves (PR)

2.

(4)

Notas:
*. Em 25.02.2015, os Senadores Marcelo Crivella e Vicentinho Alves foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar União e Força,
para compor a CCT (Of. 4/2015-BLUFOR).
**. Em 25.02.2015, o Senador Davi Alcolumbre foi designado membro titular e o Senador José Agripino como membro suplente pelo Bloco
Parlamentar da Oposição, para compor a CCT (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
***. Em 25.02.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular; e o Senador Fernando Bezerra, como membro suplente, pelo Bloco
Parlamentar Socialismo e Democracia, para compor a CCT (Of. 10/2015-GLBSD).
****. Em 25.02.2015, os Senadores Cristovam Buarque, Lasier Martins, Walter Pinheiro e Angela Portela foram designados membros titulares; e os
Senadores Zezé Perrella, Jorge Viana, Delcídio do Amaral e Telmário Mota, como membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor
a CCT (Of. 13/2015-GLDBAG).
*****. Em 26.02.2015, os Senadores Aloysio Nunes Ferreira e Flexa Ribeiro foram designados membros titulares pelo Bloco Parlamentar da
Oposição, para compor a CCT (Of. 19/2015-GLPSDB).
******. Em 26.02.2015, os Senadores Valdir Raupp, João Alberto Souza, Sérgio Petecão foram designados membros titulares; e os Senadores
Sandra Braga, Edison Lobão, Luiz Henrique e Rose de Freitas, como membros suplentes, pelo Bloco da Maioria, para compor a CCT (Of. 12/2015GLPMDB).
*******. Em 02.03.2015, o Senador Ivo Cassol foi designado membro titular e o Senador Gladson Camelli membro suplente pelo Partido
Progressista, para compor a CCT (Mem. 42 e 43/2015-GLDPP).
1. Em 03.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Cristovam Buarque Presidente deste colegiado (Mem. 1/2015-CCT).
2. Em 03.03.2015, o Senador Randolfe Rodrigues foi designado membro titular pelo Bloco Socialismo e Democracia (Of. 18/2015-GLBSD)
3. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
4. Em 04.03.2015, o Senador Eduardo Amorim foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 14/2015-BLUFOR).
5. Em 10.03.2015, o Senador Omar Aziz foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 40/2015- GLPMDB).
6. Em 24.03.2015, o Senador Hélio José foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar da Maioria (Of. 87/2015-GLPMDB).
7. Em 07.04.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Hélio José Vice-Presidente deste colegiado (Mem. 7/2015-CCT).
8. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
9. Em 26.05.2015, o Senador Roberto Rocha foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Mem. 57/2015BLSDEM).
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12) COMISSÃO SENADO DO FUTURO - CSF
Número de membros: 11 titulares e 11 suplentes
PRESIDENTE: Senador Wellington Fagundes (PR-MT) (5)
VICE-PRESIDENTE: Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)

(11)

TITULARES
Suplentes
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP ) (1)
Senador Paulo Paim (PT)

1. Senadora Angela Portela (PT)

Senadora Fátima Bezerra (PT)

2. Senador Paulo Rocha (PT)

Senador Cristovam Buarque (PDT)

3. Senador Ivo Cassol (PP)

Senador Gladson Cameli (PP)

4. Senadora Gleisi Hoffmann (PT)

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senadora Lúcia Vânia (S/Partido)

1. Senador Garibaldi Alves Filho (PMDB)

(3,6,8,10)

Senador Sérgio Petecão (PSD)
VAGO

2. Senador Valdir Raupp (PMDB)

(4)

3. Senador Edison Lobão (PMDB)

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM)
2.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador José Medeiros (PPS)

1. Senadora Lídice da Mata (PSB)

(7,9)

(9,12)

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Wellington Fagundes (PR)

1. Senador Blairo Maggi (PR)

(2)

Notas:
*. Em 25.02.2015, o Senador Wilder Morais foi designado membro titular e a Senadora Maria do Carmo Alves como suplente pelo Bloco Parlamentar
da Oposição, para compor a CSF (Ofs. 1 a 5/2015-GLDEM).
**. Em 25.02.2015, o Senador Wellington Fagundes foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar União e Força, para compor a CSF (Of.
04/2015-BLUFOR).
***. Em 12.03.2015, os Senadores Hélio José, Sérgio Petecão e Waldemir Moka foram designados membros titulares; os Senadores Garibaldi Alves
Filho, Valdir Raupp e Edison Lobão, membros suplentes pelo Bloco da Maioria, para compor a CSF (Of. 19/2015-GLPMDB).
****. Em 18.03.2015, os Senadores Paulo Paim, Fátima Bezerra, Cristovam Buarque e Gladson Cameli foram designados membros titulares; os
Senadores Angela Portela, Paulo Rocha, Ivo Cassol e Gleisi Hoffmann, membros suplentes pelo Bloco de Apoio ao Governo, para compor a CSF (Of.
30/2015-GLDBAG).
1. Em 04.03.2015, o Partido Progressista passa a integrar o Bloco de Apoio ao Governo (Of. 19/2015-GLDBAG).
2. Em 04.03.2015, o Senador Blairo Maggi foi designado membro suplente pelo Bloco Parlamentar União e Força (Of. 13/2015-BLUFOR).
3. Em 24.03.2015, vago em virtude de o Senador Hélio José ter deixado de integrar a Comissão (Of. 86/2015-GLPMDB).
4. Em 24.03.2015, vago em virtude de o Senador Waldermir Moka ter deixado de integrar a Comissão (Of. 90/2015-GLPMDB).
5. Em 25.03.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Wellington Fagundes Presidente deste colegiado (Of. 1/2015-CSF).
6. Em 25.03.2015, o Senador Juiz Henrique foi designado membro titular pelo Bloco da Maioria (Of. 091/2015-GLPMDB)
7. Em 22.04.2015, a Senadora Vanessa Grazziotin foi designada membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia (Of. 47/2015BLSDEM)
8. Em 11.05.2015, vago em virtude do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10.05.2015.
9. Em 13.07.2015, o Senador José Medeiros foi designado membro titular pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição à
Senadora Vanessa Grazziotin, que passa a compor a Comissão como membro suplente (Memo. 64/2015-GLBSD)
10. Em 15.07.2015, a Senadora Lúcia Vânia foi designada membro titular pelo Bloco da Maioria para compor a Comissão (Of. 197/2015-GLPMDB).
11. Em 15.07.2015, a Comissão reunida elegeu o Senador Cristovam Buarque Vice-Presidente deste colegiado (Of. 3/2015-CSF).
12. Em 05.08.2015, a Senadora Lídice da Mata foi designada membro suplente pelo Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia, em substituição à
senadora Vanessa Graziotin (Mem. 71/2015-BLSDEM)

Secretário(a): Waldir Bezerra Miranda
Telefone(s): 61 33031095
E-mail: csf@senado.leg.br
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CONSELHOS e ÓRGÃOS
1) CORREGEDORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 17, de 1993)
SENADORES

CARGO
COORDENADOR
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
CORREGEDOR SUBSTITUTO
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
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2) CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 20, de 1993)
Número de membros: 15 titulares e 15 suplentes
PRESIDENTE: Senador João Alberto Souza (PMDB-MA) (2)
VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Rocha (PT-PA) (2)
1ª Eleição Geral:
2ª Eleição Geral:
3ª Eleição Geral:
4ª Eleição Geral:
5ª Eleição Geral:

19/04/1995
30/06/1999
27/06/2001
13/03/2003
23/11/2005

6ª Eleição Geral:
7ª Eleição Geral:
8ª Eleição Geral:
9ª Eleição Geral:
10ª Eleição Geral:

06/03/2007
14/07/2009
26/04/2011
06/03/2013
02/06/2015

TITULARES
SUPLENTES
Bloco de Apoio ao Governo ( PT, PDT, PP )
Senador José Pimentel (PT-CE)
Senadora Regina Sousa (PT-PI)
Senador Lasier Martins (PDT-RS)
Senador Paulo Rocha (PT-PA) (3)

1. Senadora Angela Portela (PT-RR)
2. VAGO (3)
3. Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
4.

Bloco da Maioria ( PMDB, PSD )
Senador
Senador
Senador
Senador

João Alberto Souza (PMDB-MA)
Romero Jucá (PMDB-RR)
Otto Alencar (PSD-BA)
Sérgio Petecão (PSD-AC)

1. Senador Omar Aziz (PSD-AM)
2. Senador Raimundo Lira (PMDB-PB)
3.
4.

Bloco Parlamentar da Oposição ( PSDB, DEM )
Senador Wilder Morais (DEM-GO)
Senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO)

(1)

1. Senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE)
2.
3.

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia ( PSB, PPS, PSOL, PCdoB )
Senador Randolfe Rodrigues (PSOL-AP)
Senador João Capiberibe (PSB-AP)

1.
2.

Bloco Parlamentar União e Força ( PR, PTB, PSC, PRB )
Senador Elmano Férrer (PTB-PI)

1.
2.

Corregedor do Senado (art. 25 da Resolução nº 20/93)
(/)
Atualização: 16/06/2015
Notas:
1. Eleito na Sessão do Senado Federal do dia 11/06/2015.
2. Eleitos na 1ª reunião do Conselho realizada em 16/06/2015.
3. Em 16/06/2015, o Senador Paulo Rocha deixa a suplência e é eleito membro titular pelo Bloco de Apoio ao Governo (Of. 075/2015-GLDBAG).

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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3) CONSELHO DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ BERTHA LUTZ
(Resolução do Senado Federal nº 02, de 2001)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:

03/12/2001
26/02/2003
03/04/2007
12/02/2009
11/02/2011
11/03/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PTB
VAGO

PP
VAGO

PDT
VAGO

PSB
VAGO

DEM
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

PCdoB
VAGO

PV
VAGO

PRB
VAGO

PSC
VAGO

PSOL
VAGO
Atualização: 12/03/2015
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4) CONSELHO DE ESTUDOS POLÍTICOS
(Ato da Comissão Diretora nº 21, de 2006, e Portaria do Presidente nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:Senador Fernando Collor (PTB-AL)
MEMBROS
PTB
Senador Fernando Collor (AL)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PMDB
Senador Romero Jucá (RR)
(1)

Notas:
1. O Senador Jader Barbalho licenciou-se do Senado Federal.
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5) CONSELHO DO DIPLOMA JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES
(Resolução do Senado Federal nº 35, de 2009)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Douglas Cintra (PTB-PE)
VICE-PRESIDENTE:Senador José Agripino (DEM-RN)

(1)
(1)

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

23/03/2010
14/03/2011
11/03/2013
04/03/2015

MEMBROS
PMDB
Senador Eunício Oliveira (CE)

PT
Senador Delcídio do Amaral (MS)

PSDB
Senador Tasso Jereissati (CE)

PSB
Senador Fernando Bezerra Coelho (PE)

PDT
Senador Acir Gurgacz (RO)

PR
Senador Blairo Maggi (MT)

PSD
Senador Otto Alencar (BA)

DEM
Senador José Agripino (RN)

PP
Senador Ciro Nogueira (PI)

PTB
Senador Douglas Cintra (PE)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PCdoB
Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)
Atualização: 19/03/2015
Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 18.03.2015.
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6) CONSELHO DA COMENDA DE DIREITOS
HUMANOS DOM HÉLDER CÂMARA
(Resolução do Senado Federal nº 14, de 2010)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Marcelo Crivella (PRB-RJ)
VICE-PRESIDENTE:Senador Paulo Paim (PT-RS) (1)

(1)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:

30/11/2010
14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
20/05/2014
04/03/2015

MEMBROS
PMDB
Senador Garibaldi Alves Filho (RN)

PT
Senador Paulo Paim (RS)

PSDB
Senador Flexa Ribeiro (PA)

PSB
Senadora Lídice da Mata (BA)

PDT
Senador Lasier Martins (RS)

PR
Senador Magno Malta (ES)

PSD
Senador Sérgio Petecão (AC)

DEM
Senadora Maria do Carmo Alves (SE)

PP
Senador Gladson Cameli (AC)

PTB
Senador Fernando Collor (AL)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PCdoB
Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)
Atualização: 17/03/2015
Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião de 2015, realizada em 17.03.2015.
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7) CONSELHO DO PRÊMIO MÉRITO AMBIENTAL
(Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012 )
Número de membros: 18 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 12/09/2012
2ª Designação: 11/03/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
PTB
VAGO

PP
VAGO

PDT
PSB
VAGO

DEM
VAGO

PR
VAGO

PSD
VAGO

PCdoB
VAGO

PV
VAGO

PRB
VAGO

PSC
VAGO

PSOL
VAGO

Representante da sociedade civil organizada
VAGO

Pesquisador com produção científica relevante
VAGO

Representante do setor produtivo ligado ao tema do meio ambiente
VAGO
Atualização: 31/01/2015
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8) CONSELHO DA COMENDA DORINA DE GOUVÊA NOWILL
(Resolução do Senado Federal nº 34, de 2013)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senadora Lídice da Mata (PSB-BA)
VICE-PRESIDENTE:Senador Romário (PSB-RJ) (2)

(2)

1ª Designação: 22/08/2013
2ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
PMDB
Senador Garibaldi Alves Filho (RN)

PT
Senador Lindbergh Farias (RJ)

PSDB
Senador Cássio Cunha Lima (PB)

PSB
Senadora Lídice da Mata (BA)

PDT
Senador Cristovam Buarque (DF)

PR
Senador Magno Malta (ES)

PSD
Senador Otto Alencar (BA)

DEM
Senador José Agripino (RN)

PP
Senadora Ana Amélia (RS)

PTB
Senador Elmano Férrer (PI)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PCdoB
Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)

PSOL
Senador Romário (PSB-RJ)

(1)

Atualização: 07/07/2015
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 19, de 2015, em 01/07/2015
1. O Senador Romário (PSB/RJ) ocupa a vaga por indicação do PSOL.
2. Eleitos na 1ª Reunião do Conselho, em 07/07/2015.
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9) CONSELHO DA COMENDA SENADOR ABDIAS NASCIMENTO
(Resolução do Senado Federal nº 47, de 2013.)
Número de membros: 16 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação: 20/12/2013

MEMBROS
PMDB
VAGO

PT
VAGO

PSDB
VAGO

PTB
PP
PDT
VAGO

PSB
VAGO

DEM
PR
VAGO

PSD
VAGO

PCdoB
VAGO

PV
VAGO

PRB
VAGO

PSC
VAGO

PSOL
VAGO

SD
VAGO
Atualização: 31/01/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento - SAOP
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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10) PROCURADORIA PARLAMENTAR
(Resolução do Senado Federal nº 40, de 1995)
Número de membros: 5 titulares
COORDENADOR:Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE)

(1)

1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:
6ª Designação:
7ª Designação:

SENADOR

BLOCO / PARTIDO

Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

PMDB

Senadora Simone Tebet (PMDB/MS)

PMDB

Senador Jorge Viana (PT/AC)
Senador Antonio Anastasia (PSDB/MG)
Senador Otto Alencar (PSD/BA)

16/11/1995
30/06/1999
27/06/2001
25/09/2003
26/04/2011
21/02/2013
06/05/2015

PT
PSDB
PSD
Atualização: 06/05/2015

Notas:
1. Designado Coordenador conforme o Ato do Presidente nº 7, de 2015, publicado no Diário no Senado Federal do dia 06/05/2015.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): 3303-5255
Fax: 3303-5260
E-mail: saop@senado.leg.br
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11) PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER
(Resolução do Senado Federal nº 9, de 2013)
SENADOR
Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

CARGO
(1)

PROCURADORA
Atualização: 31/01/2015

Notas:
1. A Senadora Vanessa Grazziotin foi designada Procuradora Especial da Mulher, conforme ato do Presidente do Senado no. 02, de 2015, publicado
no BASF em 12/02/2015.

SECRETARIA GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Conselhos e Órgãos do Parlamento
Endereço: Senado Federal - Anexo II - Térreo
Telefone(s): (61) 3303-5255
Fax: (61) 3303-5260
E-mail: scop@senado.leg.br
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12) OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL
(Resolução do Senado Federal nº 01, de 2005, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 05,
de 2005 )
SENADOR

CARGO
OUVIDORA-GERAL
Atualização: 31/01/2015

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.leg.br
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13) CONSELHO DO PROJETO JOVEM SENADOR
(Resolução do Senado Federal nº 42, de 2010, regulamentada pelo Ato da Comissão Diretora nº 07,
de 2011)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
1ª Designação:
2ª Designação:
3ª Designação:
4ª Designação:
5ª Designação:

14/03/2011
21/03/2012
11/03/2013
26/03/2014
01/07/2015

MEMBROS
PMDB
Senadora Simone Tebet (MS)

PT
Senadora Fátima Bezerra (RN)

PSDB
Senador Antonio Anastasia (MG)

PSB
Senador Fernando Bezerra Coelho (PE)

PDT
Senador Reguffe (DF)

PR
Senador Wellington Fagundes (MT)

PSD
Senador Sérgio Petecão (AC)

DEM
Senador Wilder Morais (GO)

PP
Senadora Ana Amélia (RS)

PTB
Senador Douglas Cintra (PE)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PCdoB
Senadora Vanessa Grazziotin (AM)

PSOL
Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)
Atualização: 01/07/2015
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 18, de 2015, em 01/07/2015
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14) CONSELHO DO PRÊMIO SENADO FEDERAL DE HISTÓRIA DO BRASIL
(Resolução do Senado Federal nº 36, de 2008)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do
RISF):
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15) CONSELHO DA COMENDA DO MÉRITO ESPORTIVO
(Resolução do Senado Federal nº 8, de 2015)
PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
PRESIDENTE (art. 88, § 3º do
RISF):
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16) CONSELHO DO PRÊMIO JORNALISTA
ROBERTO MARINHO DE MÉRITO JORNALÍSTICO
(Resolução do Senado Federal nº 08, de 2009)
Número de membros: 15 titulares
PRESIDENTE:Senador Cristovam Buarque (PDT-DF)
VICE-PRESIDENTE:Senadora Ana Amélia (PP-RS) (2)

(2)

1ª Designação: 01/07/2015

MEMBROS
DEM
Senador José Agripino (RN)

PCdoB
Senador Lasier Martins (PDT-RS)

(1)

PDT
Senador Cristovam Buarque (DF)

PMDB
Senador Jader Barbalho (PA)

PPS
Senador José Medeiros (MT)

PP
Senadora Ana Amélia (RS)

PRB
Senador Marcelo Crivella (RJ)

PSC
Senador Eduardo Amorim (SE)

PSD
Senador Omar Aziz (AM)

PSOL
Senador Randolfe Rodrigues (AP)

PSB
Senador Roberto Rocha (MA)

PTB
Senador Fernando Collor (AL)

PR
Senador Blairo Maggi (MT)

PSDB
Senador Tasso Jereissati (CE)

PT
Senador Jorge Viana (AC)
Atualização: 04/08/2015
Notas:
*. Designado pelo Ato do Presidente nº 17, de 2015, em 01/07/2015.
1. O Senador Lasier Martins (PDT/RS) ocupa a vaga por indicação do PCdoB.
2. Eleitos na 1ª Reunião de 2015, em 04.08.2015.
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COMPOSIÇÃO
COMISSÕES MISTAS
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(Resolução nº 1, de 2006-CN)
Finalidade: Examinar e emitir parecer, nos termos do § 1º, do art. 166 da Constituição Federal
de 1988.
Número de membros: 10 Senadores e 30 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Rose de Freitas (PMDB-ES)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Jaime Martins (PSD-MG)
2ª VICE-PRESIDENTE: Deputado Giuseppe Vecci (PSDB-GO)
3º VICE-PRESIDENTE: Senador Walter Pinheiro (PT-BA)
Relator do PLDO: Deputado Ricardo Teobaldo (PTB-PE)
Relator do PLOA: Deputado Ricardo Barros (PP-PR)
Relator da Receita: Senador Acir Gurgacz (PDT-RO)
Relator do PPPA: Deputado Zeca Dirceu (PT-PR)
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Rose de Freitas - PMDB/ES
Raimundo Lira - PMDB/PB
Valdir Raupp - PMDB/RO

1. Dário Berger - PMDB/SC (4)
2. Hélio José - PSD/DF
3. Lúcia Vânia - S/Partido/GO (5)

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Acir Gurgacz - PDT/RO
Walter Pinheiro - PT/BA

1. Gleisi Hoffmann - PT/PR
2. Angela Portela - PT/RR

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Paulo Bauer - PSDB/SC
Wilder Morais - DEM/GO

1. Davi Alcolumbre - DEM/AP
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Roberto Rocha - PSB/MA

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Eduardo Amorim - PSC/SE

1. Elmano Férrer - PTB/PI

PP
Benedito de Lira - AL
Secretaria Legislativa do Congresso Nacional (55 61 3303-4050)
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Edmar Arruda - PSC/PR
Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
César Halum - PRB/TO
Genecias Noronha - SD/CE
Hildo Rocha - PMDB/MA
João Arruda - PMDB/PR
Lelo Coimbra - PMDB/ES
Marcelo Aro - PHS/MG
Nilton Capixaba - PTB/RO
Ricardo Teobaldo - PTB/PE
Lázaro Botelho - PP/TO
Ricardo Barros - PP/PR
Elmar Nascimento - DEM/BA

1. Danilo Forte - PMDB/CE
2. Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO
3. Expedito Netto - SD/RO
4. Jhonatan de Jesus - PRB/RR
5. Kaio Maniçoba - PHS/PE
6. Luiz Carlos Busato - PTB/RS
7. Mauro Lopes - PMDB/MG
8. Paes Landim - PTB/PI
9. Vitor Valim - PMDB/CE
10. Washington Reis - PMDB/RJ
11. Cacá Leão - PP/BA
12. Julio Lopes - PP/RJ (2)
13. Pedro Fernandes - PTB/MA

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
José Rocha - PR/BA
Nilto Tatto - PT/SP
Paulo Pimenta - PT/RS
Hugo Leal - PROS/RJ
Wadson Ribeiro - PCdoB/MG
Wellington Roberto - PR/PB
Zé Geraldo - PT/PA
Zeca Dirceu - PT/PR
Jaime Martins - PSD/MG
Walter Ihoshi - PSD/SP

1. Gorete Pereira - PR/CE
2. João Carlos Bacelar - PR/BA
3. Jorge Solla - PT/BA
4. José Airton Cirilo - PT/CE
5. Leo de Brito - PT/AC
6. Orlando Silva - PCdoB/SP
7. Valtenir Pereira - PROS/MT
8. Leonardo Monteiro - PT/MG
9. VAGO (1)
10. Átila Lins - PSD/AM

(6,7)

PSDB, PSB, PPS, PV
Caio Narcio - PSDB/MG
Giuseppe Vecci - PSDB/GO
Gonzaga Patriota - PSB/PE
Hissa Abrahão - PPS/AM
João Fernando Coutinho - PSB/PE
Samuel Moreira - PSDB/SP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

César Messias - PSB/AC
Leopoldo Meyer - PSB/PR
Evair de Melo - PV/ES (3)
Domingos Sávio - PSDB/MG
Izalci - PSDB/DF
Raimundo Gomes de Matos - PSDB/CE

PDT
Flávia Morais - GO

1. Pompeo de Mattos - RS

PSOL
Edmilson Rodrigues - PA
Notas:

1. Cabo Daciolo - S/Partido/RJ

1. Tornada sem efeito a indicação do Deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB), em 7/5/2015, conforme Ofício nº 302, de 2015, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
2. Designado, como membro suplente, o Deputado Julio Lopes, em substituição ao Deputado Sandes Júnior, em 22-5-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 273, de 2015, da Liderança do PP.
3. Designado, como membro suplente, o Deputado Evair de Melo, em substituição ao Deputado William Woo, em 25-5-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 136, de 2015, da Liderança do PPS/PV.
4. Designado, como membro suplente, o Senador Dário Berger, em vaga existente, em 27-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 168, de 2015, da Liderança do Bloco da Maioria.
5. Designada, como membro suplente, a Senadora Lúcia Vânia, em vaga existente, em 1-6-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 169, de 2015, da Liderança do Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
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6. O Deputado Weliton Prado deixou de fazer parte da CMO, conforme Ofício nº 435/2015, da Liderança do PT.
7. Designado, como membro suplente, o Deputado Leonardo Monteiro - PT/MG, em vaga existente, em 09-07-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 451, de 2015, da Liderança PT.

Secretário: Walbinson Tavares de Araújo
Telefone(s): (61) 3216-6892
E-mail: cmo.decom@camara.leg.br
Local: Câmara dos Deputados, Plenário 2
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Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas
(Criada pela Resolução nº 4/2008-CN)
Finalidade: Acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às
mudanças climáticas no Brasil
Número de membros: 11 Senadores e 11 Deputados
PRESIDENTE: Senador Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sarney Filho (PV-MA)
RELATOR: Deputado Sergio Souza (PMDB-PR)
Designação: 19/03/2015
Instalação: 25/03/2015

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Otto Alencar - PSD/BA (4,16)
Sandra Braga - PMDB/AM
Roberto Rocha - PSB/MA (9)

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Jorge Viana - PT/AC (2)
Donizeti Nogueira - PT/TO (2)
Cristovam Buarque - PDT/DF
Gladson Cameli - PP/AC (2)

1.
2.
3.
4.

(2)

VAGO
VAGO
Ivo Cassol - PP/RO
VAGO

(2)

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Flexa Ribeiro - PSDB/PA
Maria do Carmo Alves - DEM/SE

(5)

1. Aloysio Nunes Ferreira - PSDB/SP
2. Ronaldo Caiado - DEM/GO (5)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Fernando Bezerra Coelho - PSB/PE

1. Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Douglas Cintra - PTB/PE
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Eros Biondini - PTB/MG
Daniel Vilela - PMDB/GO (12,15)
Roberto Balestra - PP/GO
Sergio Souza - PMDB/PR
Jony Marcos - PRB/SE (8)

1.
2.
3.
4.
5.

Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
Luiz Carlos Busato - PTB/RS
Valdir Colatto - PMDB/SC (6)
VAGO (12,14)
Rômulo Gouveia - PSD/PB (13)

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
Angelim - PT/AC
Leônidas Cristino - PROS/CE
Jaime Martins - PSD/MG (3)
Leonardo Monteiro - PT/MG

1.
2.
3.
4.

(10)

Alessandro Molon - PT/RJ
Átila Lins - PSD/AM (3)
Ivan Valente - PSOL/SP (11)
VAGO

PSDB, PSB, PPS, PV
Ricardo Tripoli - PSDB/SP
Sarney Filho - PV/MA

1. Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/SP
2. Janete Capiberibe - PSB/AP

PDT
Giovani Cherini - RS
Notas:

(1)

1. Daniel Coelho - PSDB/PE

(7)

1. Rodízio nos termos no art. 10-A do Regimento Comum.
2. Designados, como membros titulares, os Senadores Jorge Viana ,Donizeti Nogueira, Cristovam Buarque, em vagas existentes, e o
Senador Gladson Cameli, em substituição ao Senador Ivo Cassol; e, como membro suplente, o Senador Ivo Cassol, em substituição ao
Senador Gladson Cameli, em 24-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 41, de 2015, da Liderança do Bloco de Apoio
ao Governo.
3. Designado, como membro titular, o Deputado Jaime Martins, em vaga existente, e, como membro suplente, o Deputado Átila Lins,
em vaga existente, em 25-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 181, de 2015, da Liderança do PSD.
4. O Senador Waldemir Moka declinou da indicação para compor a comissão, em 25/03/2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 93, de 2015, da Liderança do Bloco de Maioria,
5. Designada, como membro titular, a Senadora Maria do Carmo, em vaga existente, e, como membro suplente, o Senador Ronaldo
Caiado, em vaga existente, em 25-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 22, de 2015, da Liderança do DEM.
6. Designado, como membro suplente, o Deputado Valdir Colatto, em vaga existente, em 08-04-2015(Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 567, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
7. Designado, como membro suplente, o Deputado Daniel Coelho, em vaga existente, em 9-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 127, de 2015, da Liderança do Liderança do PDT.
8. Designado, como membro titular, o Deputado Jony Marcos, em vaga existente, em 20-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 111, de 2015, da Liderança do Bloco PRB/PTN/PMN/PRP/PSDC/PTC/PRTB/PSL e PTdoB.
9. Designado, como membro titular, em vaga cedida, o Senador Roberto Rocha, conforme Ofício nº 52, de 2015, da Bloco Socialismo e
Democracia (Sessão do Senado Federal, de 29/04/2015).
10. Designado, como membro titular, o Deputado Leonardo Monteiro (PT/MG), em vaga existente, em 11-6-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 249, de 2015, da Liderança do PR.
11. Designado, como membro suplente, o Deputado Ivan Valente (PSOL/SP, em vaga existente, em 11-6-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 153, de 2015, da Liderança do PROS.
12. Designado, como membro suplente, o Deputado Marcus Vicente, em vaga existente, em 1-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 318, de 2015, da Liderança do PP.
13. Designado, como membro suplente, o Deputado Rômulo Gouveia (PTB/PB), em vaga existente, em 2-7-2015 (Sessão do Senado
Federal), conforme Ofício nº 257, de 2015, da Liderança do Democratas.
14. Ofício nº 335/2015, da Liderança do PP, comunicando o desligamento do Deputado Marcus Vicente da Comissão Mista
Permanente de Mudanças Climáticas - CMMC
15. Designado, como membro titular, o Deputado Daniel Vilela, em vaga existente, em 15-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 1029, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
16. Designado, como membro titular, o Senador Otto Alencar, em vaga existente, em 18-8-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 217, de 2015, da Liderança do Bloco da Maioria.

Secretário: José Francisco B. de Carvalho
Telefone(s): 61 3303-3122
E-mail: mudancasclimaticas@senado.gov.br
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Comissão Mista Representativa do Congresso
Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
(Criada pela Resolução nº 2/2007-CN)
Finalidade: A Comissão Mista representará o Congresso Nacional no Fórum Interparlamentar
das Américas (FIPA), cabendo-lhe exercer os direitos e cumprir os deveres inerentes à
participação nesta organização.
Número de membros: 10 Senadores e 10 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Senado Federal
TITULARES
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Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
(Resolução nº 2, de 2013-CN - Art. 6º da Lei nº 9.883/1999)
Finalidade: A atividade da CCAI tem por principal objetivo, dentre outros, a fiscalização
e o controle externos das atividades de inteligência e contrainteligência e de outras a elas
relacionadas, no Brasil ou no exterior.
Número de membros: 6 Senadores e 6 Deputados
PRESIDENTE: Deputada Jô Moraes (PCdoB-MG)
VICE-PRESIDENTE: Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Deputada Jô Moraes (PCdoB/MG)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Líder da Maioria
Deputada Soraya Santos (PMDB/RJ)

( 6)

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE)

Líder da Minoria
Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

Deputado indicado pela Liderança da Maioria
Deputado Benito Gama (PTB/BA) ( 2)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar da Maioria
VAGO

Deputado indicado pela Liderança da Minoria
Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR) ( 1)
Deputado indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Deputado Heráclito Fortes (PSB/PI) ( 3)

Senador indicado pela Liderança
do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)

( 4)

Senador indicado pela Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
Senadora Marta Suplicy (S/Partido/SP) ( 5)

Notas:
1. Designado, em razão da indicação da Liderança da Minoria, o Deputado Luiz Carlos Jorge Hauly para compor a Comissão Mista de
Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 65/2015/GABMIN, despachado na sessão do Senado Federal de
05/03/2015.
2. Designado, em razão da indicação da Liderança da Maioria, o Deputado Benito Gama para compor a Comissão Mista de Controle
das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 452/2015/Líder do Bloco da Maioria, despachado na sessão do Senado
Federal de 25/03/2015.
3. Designado, em razão da indicação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o Deputado Heráclito Fortes para
compor a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 17/2015/CREDN, despachado na
sessão do Senado Federal de 30/03/2015.
4. Designado, em razão da indicação da Liderança da Minoria no Senado Federal, o Senador Cásssio Cunha Lima, para compor a
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 88/2015, da Liderança do Bloco da Oposição,
despachado na sessão do Senado Federal de 31/03/2015.
5. Designada, em razão da indicação da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, a Senadora Marta Suplicy para
compor a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência - CCAI, conforme Ofício nº 10/2015/CREDN, despachado na
sessão do Senado Federal de 08/04/2015.
6. Designada, como membro titular, a Deputada Soraya Santos, em substituição ao Deputado Leonardo Picciani, em 11-8-2015
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 1128, de 2015, da Liderança do BLOCO PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.

Secretário: Thiago Nascimento C. Silva
Telefone(s): 61 3303-3502
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos
Relacionados à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(Resolução nº 2, de 2014-CN)
Finalidade: A Comissão Mista é órgão de ligação entre o Congresso Nacional e a Assembleia
Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (AP-CPLP)
Número de membros: 2 Senadores e 4 Deputados
PRESIDENTE: VAGO
VICE-PRESIDENTE: VAGO
Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Secretário: Clarissa Kiwa Scarton Hayashi
Telefone(s): 61 3303-3503
E-mail: cocm@senado.leg.br
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Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher
(Resolução nº 1, de 2014-CN)
Finalidade: Dispõe sobre a criação da Comissão Permanente Mista de Combate à Violência
contra a Mulher.
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)
VICE-PRESIDENTE: Deputada Keiko Ota (PSB-SP)
RELATOR: Deputada Luizianne Lins (PT-CE)
Designação: 05/03/2015
Instalação: 10/03/2015

Senado Federal
TITULARES

SUPLENTES

Bloco da Maioria
( PMDB, PSD )
Simone Tebet - PMDB/MS
Rose de Freitas - PMDB/ES
Sandra Braga - PMDB/AM

1. VAGO
2. VAGO
3. VAGO

Bloco de Apoio ao Governo
( PDT, PT, PP )
Angela Portela - PT/RR
Marta Suplicy - S/Partido/SP

1. Fátima Bezerra - PT/RN
2. Regina Sousa - PT/PI

Bloco Parlamentar da Oposição
( PSDB, DEM )
Lúcia Vânia - S/Partido/GO
VAGO

1. VAGO
2. VAGO

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
( PCdoB, PPS, PSB, PSOL )
Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
( PTB, PSC, PR, PRB )
Wellington Fagundes - PR/MT

(19)

1. Eduardo Amorim - PSC/SE

PP
Ana Amélia - RS
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Câmara dos Deputados
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Conceição Sampaio - PP/AM
Dulce Miranda - PMDB/TO
Elcione Barbalho - PMDB/PA
VAGO (17)
Jozi Araújo - PTB/AP
Júlia Marinho - PSC/PA
VAGO
Tia Eron - PRB/BA (11)
Ezequiel Teixeira - SD/RJ (2)
Professora Dorinha Seabra Rezende - DEM/TO
Christiane de Souza Yared - PTN/PR (7)
Iracema Portella - PP/PI (8)

(3)

1. Cristiane Brasil - PTB/RJ
2. Josi Nunes - PMDB/TO
3. Raquel Muniz - PSC/MG
4. Rosangela Gomes - PRB/RJ
5. Simone Morgado - PMDB/PA
6. Soraya Santos - PMDB/RJ
7. Delegado Edson Moreira - PTN/MG
8. Dâmina Pereira - PMN/MG (16)
9. VAGO
10. VAGO
11. VAGO
12. VAGO

(7)

PT, PSD, PR, PROS, PCdoB
Clarissa Garotinho - PR/RJ
VAGO (12)
Erika Kokay - PT/DF (4)
Luizianne Lins - PT/CE (4)
Moema Gramacho - PT/BA (4)
Rogério Rosso - PSD/DF (5)
Alice Portugal - PCdoB/BA (6)
Givaldo Carimbão - PROS/AL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

José Rocha - PR/BA
VAGO (12)
Benedita da Silva - PT/RJ (15)
Margarida Salomão - PT/MG (15)
Maria do Rosário - PT/RS (15)
Beto Salame - PROS/PA
VAGO
VAGO

PSDB, PSB, PPS, PV
Bruna Furlan - PSDB/SP
Carmen Zanotto - PPS/SC
Janete Capiberibe - PSB/AP
Keiko Ota - PSB/SP
VAGO (13)
Mariana Carvalho - PSDB/RO

(10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eliziane Gama - PPS/MA
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO
VAGO

(18)

PDT
Flávia Morais - GO

(9)

1. VAGO

PSOL
Jean Wyllys - RJ
Notas:

(1)

1. VAGO

1. Rodízio nos termos no art. 10-A do Regimento Comum.
2. Designado, como membro titular, o Deputado Ezequiel Teixeira, em vaga existente, em 9-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 56, de 2015, da Liderança do SD.
3. Designada, como membro titular, a Deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do
Senado Federal), conforme Ofício nº 21, de 2015, da Liderança do DEM.
4. Designadas, como membros titulares, as Deputadas Erika Kokay, Luzianne Lins e Moema Gramacho, em vagas existentes, em
10-03-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 21, de 2015, da Liderança do PT.
5. Designado, como membro titular, o Deputado Rogério Rosso, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 70, de 2015, da Liderança do PSD.
6. Designada, como membro titular, a Deputada Alice Portugal, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 75, de 2015, da Liderança do PSD.
7. Designada, como membro titular, a Deputada Christiane de Souza Yared, em vaga existente, e, como membro suplente, o Delegado
Edson Moreira, em vaga existente, em 10-3-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 45, de 2015, da Liderança do
PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
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8. Designada, como membro titular, a Deputada Iracema Portella, em vaga existente, em 11-3-2015 (Sessão do Congresso Nacional),
conforme Ofício nº 250, de 2015, da Liderança do PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
9. Designada, como membro titular, a Deputada Flávia Morais, em vaga existente, em 19-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 17, de 2015, da Liderança do PDT.
10. Designada, como membro titular, a Deputada Mariana Carvalho, em vaga existente, em 19-3-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 277, de 2015, da Liderança do PSDB.
11. A Deputada Marinha Raupp deixou de integrar a comissão, em 26/03/2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 481, de
2015, da Liderança do Bloco de PMDB, PP, PTB, PSC, PHS, PEN.
12. Os Deputados Dr. Jorge Silva e Ronaldo Fonceca deixaram de integrar a comissão, em 01/04/2015 (Sessão do Senado Federal),
nos termos do Ofício nº 87, de 2015, da Liderança do PROS.
13. A Deputada Shéridan deixou de fazer parte da comissão em razão de seu desligamento, conforme Ofício nº 648, de 2015, da
Liderança do PSDB.
14. Designado, como membro suplente, o Senador Eduardo Amorim, em vaga existente, em 1º-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 45, de 2015, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força.
15. Designadas, como membros suplentes, as Deputadas Benedita da Silva, Margarida Salomão e Maria do Rosário, em vaga
existente, em 10-7-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 445, de 2015, da Liderança do PT.
16. Designada, como membro suplente, a Deputada Dâmina Pereira, em vaga existente, em 16-7-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 1043, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
17. A deputada deixou de integrar a Comissão nos termos do Ofício 1072, de 2015, da liderança do Bloco PMDB, PP, PTB, PSC, PHS,
PEN, em 05 de agosto de 2015 (Sessão do Senado Federal).
18. Designada, como membro suplente, a Deputada Eliziane Gama, em substituição ao Deputado Arnaldo Jordy, em 20-8-2015
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 209, de 2015, da Liderança do PPS.
19. Designado, como membro titular, o Senador Wellington Fagundes, em substituição ao Senador Magno Malta, em 26-8-2015
(Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº 61, de 2015, da Liderança do Bloco União e Força.

Secretário: Gigliola Ansiliero
Telefone(s): 61 3303-3504
E-mail: cocm@senado.leg.br
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COMISSÕES MISTAS ESPECIAIS
ATN nº 1, de 2015 - Consolidação da Legislação Federal
Finalidade:
Comissão mista destinada à consolidação da legislação federal, à
regulamentação dos dispositivos da Constituição Federal, a modernização e o fortalecimento
econômico e social do País.
Número de membros: 7 Senadores e 7 Deputados
PRESIDENTE: Deputado Luiz Sérgio (PT-RJ)
VICE-PRESIDENTE: Deputado Sergio Souza (PMDB-PR)
RELATOR: Senador Romero Jucá (PMDB-RR)
CÂMARA DOS DEPUTADOS

SENADO FEDERAL

Deputado Luiz Sérgio (PT/RJ)

Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

Deputado Sergio Souza (PMDB/PR)

Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)

Deputado Sergio Zveiter (PSD/RJ)

Senadora Lídice da Mata (PSB/BA)

Deputado Miro Teixeira (PROS/RJ)

Senador Jorge Viana (PT/AC)

Deputado Sandro Alex (PPS/PR)

Senador Walter Pinheiro (PT/BA)

Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Senador Blairo Maggi (PR/MT)

VAGO

VAGO
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CONSELHOS E ÓRGÃOS
Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 10 Senadores e 27 Deputados
PRESIDENTE: Senador Roberto Requião (PMDB-PR)
1º VICE-PRESIDENTE: Deputado Edio Lopes (PMDB-RR)
2ª VICE-PRESIDENTE: Senador Paulo Bauer (PSDB-SC)
Designação: 07/04/2015

CÂMARA DOS DEPUTADOS
TITULARES

SUPLENTES

PMDB, PP, PTB, DEM, PRB, SD, PSC, PHS, PTN, PMN, PRP, PSDC, PEN, PRTB
Arthur Oliveira Maia - SD/BA
Carlos Henrique Gaguim - PMDB/TO
Celso Russomanno - PRB/SP
Dilceu Sperafico - PP/PR
Edio Lopes - PMDB/RR
José Fogaça - PMDB/RS
Luiz Carlos Busato - PTB/RS
Marcelo Aro - PHS/MG
Renato Molling - PP/RS
Takayama - PSC/PR
Mandetta - DEM/MS (5)

1. Afonso Hamm - PP/RS
2. Carlos Andrade - PHS/RR
3. Carlos Gomes - PRB/RS
4. Edmar Arruda - PSC/PR
5. Elizeu Dionizio - SD/MS
6. Fernando Monteiro - PP/PE
7. Osmar Serraglio - PMDB/PR
8. Paes Landim - PTB/PI
9. Ronaldo Benedet - PMDB/SC
10. Wilson Filho - PTB/PB (10)
11. VAGO

PT, PSD, PR, PDT, PROS, PCdoB
Arlindo Chinaglia - PT/SP
Benedita da Silva - PT/RJ
Danrlei de Deus Hinterholz - PSD/RS
Domingos Neto - PROS/CE
Fernando Marroni - PT/RS
Rômulo Gouveia - PSD/PB (6)
Luiz Cláudio - PR/RO
Maurício Quintella Lessa - PR/AL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Givaldo Vieira - PT/ES
VAGO (3)
Hugo Leal - PROS/RJ
Jorginho Mello - PR/SC
Remídio Monai - PR/RR
Jaime Martins - PSD/MG
Ságuas Moraes - PT/MT
Zeca do Pt - PT/MS (9)

(6)

PSDB, PSB, PPS, PV
Eduardo Barbosa - PSDB/MG
Geovania de Sá - PSDB/SC
Roberto Freire - PPS/SP
Rocha - PSDB/AC
Jose Stédile - PSB/RS (1)
Heráclito Fortes - PSB/PI (1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PDT
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Moses Rodrigues - PPS/CE
Tereza Cristina - PSB/MS (1)
Vicentinho Júnior - PSB/TO (1)
VAGO
VAGO
VAGO

(4)
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Damião Feliciano - PB

SUPLENTES
1. Weverton Rocha - MA

PSOL
Jean Wyllys - RJ
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SENADO FEDERAL
TITULARES

SUPLENTES

Bloco de Apoio ao Governo
Humberto Costa - PT/PE
Fátima Bezerra - PT/RN
Lindbergh Farias - PT/RJ

1. Acir Gurgacz - PDT/RO
2. Angela Portela - PT/RR
3. Gladson Cameli - PP/AC

(2)

(2)

Bloco da Maioria
VAGO (8)
Roberto Requião - PMDB/PR
Valdir Raupp - PMDB/RO

1. Waldemir Moka - PMDB/MS
2. Dário Berger - PMDB/SC
3. VAGO

Bloco Parlamentar da Oposição
Paulo Bauer - PSDB/SC
Davi Alcolumbre - DEM/AP

1. VAGO
2. VAGO

(7)

Bloco Parlamentar Socialismo e Democracia
Antonio Carlos Valadares - PSB/SE

1. Lídice da Mata - PSB/BA

Bloco Parlamentar União e Força
Blairo Maggi - PR/MT

1. Eduardo Amorim - PSC/SE

Notas:
1. Designados, como membros titulares, os Deputados José Stédile e Heráclito Fortes, e, como membros suplentes, os Deputados
Vicentinho Júnior e Tereza Cristina, conforme Ofício nº 87, da Liderança do PSB (Sessão do Senado Federal de 08/04/2015).
2. Designado, como membro titular, o Senador Lindbergh Farias, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, e, como membro suplente,
o Senador Acir Gurgacz, em substituição à Senadora Gleisi Hoffmann, em 9-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme Ofício nº
56, de 2015, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
3. O Deputado Herculano Passos declinou da indicação para compor a comissão, em 25/03/2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 212, de 2015, da Liderança do PSD.
4. Designado, como membro suplente, o Deputado Ronaldo Benedet, em vaga existente, em 15-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 592, de 2015, da Liderança do Bloco PMDB/PP/PTB/PSC/PHS/PEN.
5. Designado, como membro titular, o Deputado Mandetta, em vaga existente, em 20-4-2015 (Sessão do Senado Federal), conforme
Ofício nº 154, de 2015, da Liderança do Democratas.
6. Designado, como membro titular, o Deputado Rômulo Gouveia, em substituição ao Deputado Jaime Martins, e, como membro
suplente, o Deputado Jaime Martins, em substituição ao Deputado Rômulo Gouveia, em 28-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 261, de 2015, da Liderança do PSD.
7. Designado, como membro titular, o Senador Davi Alcolumbre, em vaga existente, em 29-4-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 29, de 2015, da Liderança do DEM.
8. Vago em razão do falecimento do Senador Luiz Henrique, ocorrido em 10 de maio de 2015.
9. Designado, como membro suplente, o Deputado Zeca do PT, em vaga existente, em 12-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 340, de 2015, da Liderança do PT.
10. Designado, como membro suplente, o Deputado Wilson Filho, em vaga existente, em 20-5-2015 (Sessão do Senado Federal),
conforme Ofício nº 164, de 2015, da Liderança do DEM, com aquiescência da Liderança do PTB.

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

374 Terça-feira 1

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Setembro de 2015

Conselho da Ordem do Congresso Nacional
Decreto Legislativo nº 70, de 1972, regulamentado pelo Ato nº 1, de 1973-CN
COMPOSIÇÃO
Grão-Mestre: Presidente do Senado Federal
Chanceler: Presidente da Câmara dos Deputados
Eleição Geral: 04/02/2015

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

MESA DO SENADO FEDERAL

Presidente
Deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ)

Presidente
Senador Renan Calheiros (PMDB/AL)

1º Vice-Presidente
Deputado Waldir Maranhão (PP/MA)

1º Vice-Presidente
Senador Jorge Viana (PT/AC)

2º Vice-Presidente
Deputado Giacobo (PR/PR)

2º Vice-Presidente
Senador Romero Jucá (PMDB/RR)

1º Secretário
Deputado Beto Mansur (PRB/SP)

1º Secretário
Senador Vicentinho Alves (PR/TO)

2º Secretário
Deputado Felipe Bornier (PSD/RJ)

2º Secretário
Senador Zeze Perrella (PDT/MG)

3º Secretário
Deputada Mara Gabrilli (PSDB/SP)

3º Secretário
Senador Gladson Cameli (PP/AC)

4º Secretário
Deputado Alex Canziani (PTB/PR)

4º Secretário
Senadora Angela Portela (PT/RR)

Líder da Maioria
VAGO

Líder do Bloco Parlamentar da Maioria
VAGO

Líder da Minoria
Deputado Bruno Araújo (PSDB/PE)

Líder do Bloco Parlamentar Minoria
Senador Alvaro Dias (PSDB/PR)

Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
Deputado Arthur Lira (PP/AL)

Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
Senador José Maranhão (PMDB/PB)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e de Defesa Nacional
Deputada Jô Moraes (PCdoB/MG)

Presidente da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional
Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP)
Atualização: 08/04/2015

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Secretaria de Apoio a Órgãos do Parlamento (SAOP)
Telefone(s): 3303-5255/ 3303-5256
Fax: 3303-5260
saop@senado.leg.br

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

Setembro de 2015

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-feira 1

375

Conselho de Comunicação Social
Lei nº 8.389, de 1991,
Regimento Interno aprovado nos termos do Ato da Mesa nº 1, de 2013
COMPOSIÇÃO
Número de membros: 13 titulares e 13 suplentes.
PRESIDENTE: Miguel Ângelo Cançado ( 1)
VICE-PRESIDENTE: Ronaldo Lemos ( 1)
Eleição Geral: 05/06/2002
Eleição Geral: 22/12/2004
Eleição Geral: 17/07/2012
Eleição Geral: 08/07/2015

LEI Nº 8.389/91, ART. 4º

TITULARES

SUPLENTES

Representante das empresas
de rádio (inciso I)

Walter Vieira Ceneviva

Paulo Machado de
Carvalho Neto

Representante das empresas
de televisão (inciso II)

José Francisco de Araújo
Lima

Márcio Novaes

Representante das empresas
de imprensa escrita (inciso III)

Marcelo Antônio Rech

VAGO

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

Roberto Dias Lima Franco

Liliana Nakonechnyj

Representante da categoria
profissional dos jornalistas
(inciso V)

Celso Augusto Schröder

Maria José Braga

Representante da categoria
profissional dos radialistas
(inciso VI)

José Catarino do
Nascimento

Antônio Maria
Thaumaturgo Cortizo

( 2)

Representante da categoria
Sydney Sanches
profissional dos artistas (inciso
VII)

Jorge Coutinho

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

Luiz Antonio Gerace da
Rocha e Silva

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Ronaldo Lemos

Patrícia Blanco

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Miguel Ângelo Cançado

Ismar de Oliveira Soares

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Marcelo Antônio Cordeiro
de Oliveira

VAGO
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Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Henrique Eduardo Alves

Aldo Rebelo

Representante da sociedade
civil (inciso IX)

Fernando César Mesquita

Davi Emerich
Atualização: 15/07/2015

Notas:
1. Eleitos na 1ª reunião do CCS, realizada em 15.07.2015
2. O Conselheiro Lourival Santos renunciou à vaga de suplente, representante de empresas da imprensa escrita, conforme Ofício
nº 051/2015-CCS, da Presidência do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, em 04/08/2015 (Sessão do Senado
Federal).
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